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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πριν από ένα χρόνο η οργάνωσή μας δημοσιοποίησε την έκθεση «ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ: Διοικητικά
κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο»1 στην οποία μεταξύ άλλων
επεσήμαινε την απόκλιση του συστήματος διοικητικής κράτησης από την σχετική
νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα και τις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής
Μεταχείρισης.
Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η τελευταία έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής του Συμβουλίου
της Ευρώπης από τις επισκέψεις που διενήργησε το 2016 καθώς και η απάντηση της
Ελληνικής Κυβέρνησης2. Τα ευρήματα της έκθεσης –που περιλαμβάνει σοβαρότατες
καταγγελίες-σε συνδυασμό με την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης μας προκαλούν
σοβαρό προβληματισμό αλλά και έντονη ανησυχία.

1

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://aitima.gr/images/pdf/ksechasmenoi.pdf
Το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/report-tothe-greek-government-on-the-visits-to-greece-carried-out-by-the-european-committee-for-theprevention-of-torture-and-inhuman-or-degrading-tr
2

Η οργάνωσή μας συνεχίζει να παρακολουθεί το σύστημα διοικητικής κράτησης με
επισκέψεις σε χώρους κράτησης της Αττικής και της Κορίνθου και με διερεύνηση
υποθέσεων κρατουμένων. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση του συστήματος
διοικητικής κράτησης παραμένει προβληματική.

Σχολιασμός της έκθεσης της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης
Θα θέλαμε να σταθούμε σε δύο σημεία τα οποία θεωρούμε ως τα πλέον σημαντικά:
1/ Έλλειψη συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών στις περισσότερες από τις
επαναλαμβανόμενες συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αν διαβάσει κανείς τις εκθέσεις της Επιτροπής των τελευταίων ετών, θα παρατηρήσει
επαναλαμβανόμενα ευρήματα (που αγνοούν αντίστοιχες συστάσεις) όπως:




κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων
χρήση για διοικητική κράτηση παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο
χώρων οι οποίοι είναι ακατάλληλοι
σοβαρές ελλείψεις ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των διοικητικά
κρατουμένων.

2/ Καταγγελίες σχετικά με κακομεταχείριση διοικητικά κρατουμένων στα Κρατητήρια της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης
Αλλοδαπών Ταύρου και διερεύνησή τους από τις ελληνικές αρχές.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η Επιτροπή κατά την επίσκεψή της στους ανωτέρω χώρους
κράτησης έγινε δέκτης ενός αριθμού αξιόπιστων καταγγελιών για κακομεταχείριση. Από τα
στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση προκύπτει μία εικόνα γενικότερου προβλήματος
στα Κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ενώ για το Προαναχωρησιακό
Κέντρο Κράτησης Ταύρου αναφέρεται ότι καταγγέλθηκαν κάποια μεμονωμένα κρούσματα.
Ασφαλώς οι καταγγελίες αυτές τις οποίες μάλιστα η Επιτροπή τις αξιολογεί ως αξιόπιστες
γεννούν έντονη ανησυχία. Αλλά και η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης προκαλεί
σκεπτικισμό. Σύμφωνα με αυτήν:




για τις καταγγελίες που αφορούν κακομεταχείριση στα Κρατητήρια της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την οποία
δεν προέκυψαν στοιχεία για την διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων
για τις καταγγελίες που αφορούν το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης
Αλλοδαπών Ταύρου διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση η οποία δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμα

Αξιολογώντας την διαχρονική αντίδραση των ελληνικών κυβερνήσεων στα ευρήματα και τις
συστάσεις της Επιτροπής -στην οποία θα προσθέταμε και τις επανειλημμένες καταδίκες της
χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις συνθήκες
κράτησης- διαπιστώνουμε μία κουλτούρα έλλειψης συμμόρφωσης στις ανωτέρω συστάσεις
και αποφάσεις. Πέραν του γεγονότος ότι αυτή η στάση δείχνει περιφρόνηση σε εξαιρετικά

σημαντικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς, αφήνει ανεκμετάλλευτες επαναλαμβανόμενες
ευκαιρίες βελτίωσης του συστήματος διοικητικής κράτησης της χώρας μας και
προσαρμογής του στα πρότυπα που αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα πρόσφατα ευρήματα της οργάνωσής μας
Σήμερα ένα χρόνο μετά τις επισκέψεις της Επιτροπής και την αποστολή των ευρημάτων της
στις ελληνικές αρχές, αλλά και από την δημοσιοποίηση της έκθεσής μας «ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ», η
κατάσταση παραμένει το ίδιο προβληματική. Αυτό προκύπτει από όλα τα στοιχεία που
δημοσιοποιούνται αλλά και από την ιδία άποψη που σχηματίζει η οργάνωσή μας από τις
επισκέψεις που διενεργεί σε χώρους κράτησης της Αττικής και της Κορινθίας.
Μεταξύ άλλων παραμένουν τα προβλήματα που αφορούν:









την κράτηση ευάλωτων ατόμων (όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα
βασανιστηρίων, οι ασθενείς)
την παρατεταμένη κράτηση παρά το γεγονός ότι είναι ατελέσφορη ως προς την
υλοποίηση του σκοπού της που είναι η απομάκρυνση
την συνεχιζόμενη χρήση ακατάλληλων χώρων κράτησης (Προαναχωρησιακό Κέντρο
Κράτησης Αλλοδαπών Ταύρου, Αστυνομικά Τμήματα)
την ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
τις συνθήκες υγιεινής
την έλλειψη παροχής ρουχισμού και ειδών ατομικής υγιεινής
τον ελλιπή εξοπλισμό (παροχή ψύξης/θέρμανσης, ζεστό νερό)
την έλλειψη διερμηνείας

Ενδεικτικές υποθέσεις κρατουμένων

1/ Σε δύο διαφορετικά περιστατικά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο, J. I. ,
υπήκοος Αφγανιστάν και H. S., υπήκοος Πακιστάν, μετέβησαν στον καταυλισμό
προσφύγων Ελαιώνα, την 11/9/2017 και 6/9/2017 αντίστοιχα αναζητώντας
στέγη. Καθώς η διοίκηση του καταυλισμού αδυνατούσε να τους παράσχει στέγη,
ειδοποιήθηκε το Α.Τ. Κολωνού, το οποίο παρέλαβε τους ασυνόδευτους ανήλικους και
τους έθεσε υπό κράτηση (τη λεγόμενη "προστατευτική φύλαξη")
στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Συνολικά
κρατήθηκαν για διάστημα 18 ημερών και ενός μηνός αντίστοιχα.
2/ Ο G. A., υπήκοος Μπουρκίνα Φάσο , θύμα βασανιστηρίων, συνελήφθη την
21/5/2017 και τέθηκε σε διοικητική κράτηση στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης
Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Καθώς δεν γίνεται εξατομικευμένη αξιολόγηση των
υποθέσεων των ατόμων που συλλαμβάνονται ούτε ιατρική εξέταση κατά την εισαγωγή
σε κέντρο κράτησης, δεν εντοπίστηκε η ευαλωτότητά του. Την 7/8/2017 υπέβαλε
αίτημα ασύλου. Παρότι έχει καταθέσει στην Υπηρεσία Ασύλου πιστοποιητικό της

οργάνωσης ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ από το οποίο προκύπτει ότι είναι θύμα βασανιστηρίων
εξακολουθεί να κρατείται.
3/ Ο υπήκοος Πακιστάν A.G. κρατούμενος στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης
Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, που κρατείται από τον Ιούλιο του 2017, αντιμετωπίζει
διάφορα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας. Σύμφωνα και με την καρτέλα
ασθενούς που τηρείται από τον ψυχίατρο του Κέντρου ο εν λόγω κρατούμενος πάσχει
από αντιδραστική κατάθλιψη που επιδεινώνεται από την κράτηση. Παρ’όλα αυτά
εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος.

4/ Οι υπήκοοι Αλγερίας K.M και Β.Μ κρατούμενοι στο Προαναχωρησιακό Κέντρο
Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου και ο Α.Σ κρατούμενος στο Προαναχωρησιακό Κέντρο
Κράτησης Αμυγδαλέζας, που έχουν συμπληρώσει διάστημα κράτησης άνω του ενός
έτους, εξακολουθούν να κρατούνται παρότι είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική
προοπτική απομάκρυνσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε για άλλη μια φορά τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιήσουν τα
ευρήματα και τις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης των
συνθηκών κράτησης με τη σχετική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
Η χώρα μας δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο αλλά και καμιά δικαιολογία για να μην το
πράξει!

