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1. Επειδή, οι κρινόμενες αντιρρήσεις ασκήθηκαν παραδεκτώς.
2. Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και /17-12- 2021 βεβαίωση
διαμονής της Κ.Ε.Δ. Νήσου Σάμου, προκύπτουν τα εξής: ο αντιλέγων μετά την επίδοση της
δευτεροβάθμιας απορριπτικής απόφασης επί του αιτήματός του περί παροχής διεθνούς
προστασίας, κατέθεσε, στις -11-2021 (Αριθμός Υπόθεσης ), μεταγενέστερο αίτημα διεθνούς
προστασίας, η οποία παραμένει εκκρεμής ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας (Π.Γ.Α. Σάμου).
Έκτοτε απαγορεύτηκε η έξοδος του από την Κ.Ε.Δ. Ζερβού Σάμου και του επιβλήθηκε το
μέτρο του περιορισμού του εντός αυτής, χωρίς να του επιδοθεί έγγραφη απόφαση με το
ανωτέρω περιεχόμενο. Ακολούθως, σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Ελληνικού
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.), με το οποίο ζητήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές να
παράσχουν ενημέρωση σχετικά με το ως άνω επιβληθέν μέτρο, αναφέρεται ότι: «σχετικά με
τα ερωτήματα που παραθέτετε στο από τις 25.11.2021 email σας, σας ενημερώνουμε ότι η
Υπηρεσία μας εφαρμόζει το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΚΕΔ Σάμου με βάση το
ΦΕΚ/3191/τεύχος Β'/20-7-2020, το οποίο είναι αναρτημένο και στο Διαύγεια. Σε περίπτωση
νομικής συνδρομής ή όταν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι αποστέλλετε το σχετικό αίτημα προς
έγκριση στην Διοίκηση της ΚΕΔ Σάμου» (βλ. το από 26-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της
αρμοδίας υπαλλήλου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Διεύθυνσης ΚΥΤ και
ΚΕΔΝ της Κ.Ε.Δ. Σάμου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες).
3. Επειδή, ήδη, με το κρινόμενο δικόγραφο, ο αντιλέγων ζητεί να αρθεί η de facto κράτησή
του και να του επιτραπεί η έξοδός του από το Κ.Ε.Δ. Σάμου, ισχυριζόμενος ότι λόγω της
απαγόρευσης εξόδου του από την προαναφερθείσα Δομή, χωρίς την έκδοση σχετικής
απόφασης (βλ. την από 17-12-2021 ηλεκτρονική απάντηση της Α.Δ. Σάμου, Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας, σε σχετικό ερώτημα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες), όλες οι
δραστηριότητες τις οποίες είχε αναπτύξει κατά την διετή του παραμονή στη Σάμο και οι
οποίες του επέτρεπαν να διατηρεί μία αίσθηση κανονικότητας και ψυχικής ισορροπίας
ανατράπηκαν. Προς απόδειξη του ισχυρισμού του, ο αντιλέγων επικαλείται και προσκομίζει,
μεταξύ άλλων, την 2496/6-12-2021 ιατρική γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Σάμου, κατά την οποία διαπιστώθηκε «αγχώδης συμπτωματολογία
με σωματοποίηση του άγχους επί εδάφους αναφερόμενων τραυματικών γεγονότων που
έζησε στην χώρα του και δύσκολων συνθηκών που ζει στο ΚΥΤ» και του συνταγογραφήθηκε
φαρμακευτική αγωγή.
4. Επειδή, μετά τη συνεκτίμηση των προσκομιζομένων εγγράφων, το Δικαστήριο,
λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρώτον, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και
ταυτοποίησης των αιτούντων διεθνή προστασία, αυτοί κυκλοφορούν ελεύθερα στην
Ελληνική Επικράτεια ή στην περιοχή που ορίζεται με κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 45 του ν. 4636/2019, Α' 169, και άρθρο 7 της ΥΑ
25/118832, Β' 3191/20-7-2021) - ειδικά δε για τους αιτούντες διεθνή προστασία που
εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη νησιωτική χώρα, η κυκλοφορία αυτή
επιτρέπεται εντός του οικείου νησιού, εκτός αν έχει ληφθεί απόφαση άρσης γεωγραφικού
περιορισμού - χωρίς να έχει οριστεί εν προκειμένω, ότι, δεύτερον, η κράτηση τους είναι
επιτρεπτή με απόφαση του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή κατ' εξαίρεση και μόνο για έναν
από τους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους του άρθρου 46 του ανωτέρω νόμου,
προϋπόθεση η οποία, επίσης, δεν συντρέχει εν προκειμένω, αφού δεν έχει εκδοθεί απόφαση
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τέτοιου περιεχομένου, καθώς, τέλος, και ότι απαγορεύεται η έξοδος του αντιλέγοντος από
την Κ.Ε.Δ. Ζερβού Σάμου, κρίνει ότι ο Διοικητής της ανωτέρω Κ.Ε.Δ. παρανόμως έλαβε το
επίμαχο μέτρο (απαγόρευση εξόδου) εις βάρος του αντιλέγοντος.
5. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις κράτησης
του αντιλέγοντος και συνεπώς, πρέπει να γίνουν δεκτές οι κρινόμενες αντιρρήσεις.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τις αντιρρήσεις.
Διατάσσει την άρση απαγόρευσης εξόδου του αντιλέγοντος από την Κλειστή Ελεγχόμενη
Δομή Ζερβού Σάμου.
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