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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Άμεση κατάργηση της χρήσης ακατάλληλων χώρων κράτησης
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΙΤΗΜΑ από κοινού με 15 ακόμα ελληνικούς και
ξένους φορείς από την κοινωνία των πολιτών αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα
απευθύνουν ανοιχτή επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την συνεχιζόμενη κράτηση
παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις κατά
παράβαση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Ο επικεφαλής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΑΙΤΗΜΑ, Σπύρος Ριζάκος, δηλώνει
ότι: «Η διοικητική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε απάνθρωπες και
εξευτελιστικές συνθήκες αποτελεί μελανή κηλίδα για τη χώρα μας την οποία
οφείλουν οι αρμόδιες αρχές να εξαλείψουν».
Στην επιστολή τους οι ανωτέρω φορείς αρχικά αναφέρονται σε πλήθος
προβλημάτων που συνδέονται με το σύστημα διοικητικής κράτησης τόσο όσον
αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και αναφορικά
με τις συνθήκες κράτησης, τονίζοντας ότι αποδίδουν την ίδια βαρύτητα σε όλα τα
προβλήματα και καλώντας τις αρμόδιες αρχές να τα αντιμετωπίσουν.
Στέκονται όμως ιδιαίτερα στο ζήτημα της χρήσης ακατάλληλων χώρων για την
διοικητική κράτηση των παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο,
αναφέροντας ενδεικτικά τα κρατητήρια των Αστυνομικών Τμημάτων και των
Αστυνομικών Διευθύνσεων ως κατ’εξοχήν ακατάλληλες εγκαταστάσεις, καθώς σε
τέτοιους χώρους δεν υπάρχει καν η δυνατότητα προαυλισμού των κρατουμένων.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε τέτοιους
χώρους για διάστημα που κυμαίνεται από εβδομάδες έως και μήνες.
Η εν λόγω πρακτική των αρμόδιων ελληνικών αρχών έχει οδηγήσει σε διαδοχικές
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις οποίες η
Ελλάδα έχει καταδικαστεί για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση των
κρατουμένων καθώς επίσης και σε συνεχείς δυσμενείς εκθέσεις της Επιτροπής του

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της
Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Michelle Le Voy, διευθύντρια του ευρωπαϊκού
δικτύου PICUM «τα ευρήματα της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης
στην Ελλάδα δυστυχώς επιβεβαιώνουν παρόμοιες αναφορές του 2017 και 2014: οι
Ελληνικές αρχές συνεχίζουν να κρατούν χιλιάδες άτομα, συχνά διαδοχικά και μόνο
εξαιτίας της έλλειψης άδειας παραμονής σε χώρους χωρίς τις απαραίτητες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών τμημάτων. Καλούμε την Ελληνική
κυβέρνηση να τηρήσει το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς της δεσμεύσεις
εφαρμόζοντας εναλλακτικά της κράτησης μέτρα, όπως προβλέπεται στο δίκαιο της
ΕΕ και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση».
Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις καλούν την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να προχωρήσουν στην άμεση κατάργηση της
χρήσης ακατάλληλων χώρων για την κράτηση παράτυπων μεταναστών και
αιτούντων άσυλο, έτσι ώστε η Ελλάδα να συμμορφωθεί με την σχετική νομοθεσία,
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις
συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα,
που συνυπογράφει την ανοιχτή επιστολή, Ταχέρ Αλιζαντά, τονίζει ότι: «Οι
συμπατριώτες μας που φεύγουν από το Αφγανιστάν για να γλυτώσουν από τον
πόλεμο και τις διώξεις έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν προστασία. Συχνά, όμως,
βρίσκονται κρατούμενοι και μάλιστα σε χώρους όπου δεν βλέπουν ούτε το φως του
ήλιου. Είναι πολύ άσχημο για την Ελλάδα να αντιμετωπίζει έτσι κατατρεγμένους
ανθρώπους. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Την Ανοιχτή Επιστολή συνυπογράφουν:
ΑΙΤΗΜΑ
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα
Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία
PRAKSIS
Solidarity Now
Refugee Legal Support Athens

European Council for Refugees and Exiles (ECRE)
International Detention Coalition
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Equal Rights Beyond Borders
Refugee Rights Europe
Border Criminologies-Oxford University
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**Επισυνάπτεται η ανοιχτή επιστολή (ελληνικά-αγγλικά) και το δελτίο τύπου στα
αγγλικά.
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