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Αξιολόγηση των ευρηµάτων διενεργηθείσας αυτοψίας α�ό 

την Εθνική Ε�ιτρο�ή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου και τον 

Συνήγορο του Πολίτη στα κέντρα κράτησης αλλοδα�ών της 

�εριοχής του Έβρου∗∗∗∗ 

 

Ι. Εισαγωγή 

 

 Κατά το χρονικό διάστηµα α�ό 18 έως 20 Μαρτίου 2011 η Εθνική 

Ε�ιτρο�ή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου (εφεξής ΕΕ∆Α) και ο Συνήγορος του 

Πολίτη (εφεξής ΣτΠ) �ραγµατο�οίησαν ε�ίσκεψη στην �εριοχή των Νοµών 

Έβρου και Ροδό�ης �ροκειµένου να διερευνήσουν τις συνθήκες στους 

χώρους κράτησης αλλοδα�ών, την εφαρµογή της νοµοθεσίας ασύλου, καθώς 

και τα ε�ί µέρους θέµατα διαχείρισης των µεταναστευτικών και 

�ροσφυγικών ροών στα σηµεία εισόδου.  

 Το µικτό κλιµάκιο είχε ε�ικεφαλής τον κ. K. Πα�αϊωάννου, Πρόεδρο 

της ΕΕ∆Α και κ. Β. Καρύδη, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη στον Κύκλο 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου και α�οτελείτο α�ό τις κκ: Α. Αργυρο�ούλου-

Χρυσοχοΐδου, Αντι�ρόεδρο της ΕΕ∆Α, Λ.-Μ. Μ�ολάνη, ε�ιστηµονική 

συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α, Μ. Βουτσίνου, Ε. Κουτρούµ�α και Ε. Μάρκου, 

ειδικούς ε�ιστήµονες του ΣτΠ. Τα µέλη του ανωτέρω κλιµακίου 

�ραγµατο�οίησαν ε�ισκέψεις στους κάτωθι χώρους κράτησης: Κέντρο 

Κράτησης Αλλοδα�ών Φυλακίου, Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Νέου 

                                                 
∗
 Το παρακάτω κείµενο εγκρίθηκε οµοφώνως κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΕΕ∆Α της 30

ης
 

Ιουνίου 2011.  
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Χειµωνίου, Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων, Τµήµα Συνοριακής 

Φύλαξης Σουφλίου, Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, Τµήµα 

Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Κέντρο Κράτησης Αλλοδα�ών Βέννας. Εκτός 

α�ό τις ε�ισκέψεις στους χώρους κράτησης υ�ήρξε και συνάντηση µε τον 

Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Ορεστιάδας, κ. Γ. Σαλαµάγκα, και τον Αστυνοµικό 

Υ�οδιευθυντή Αλεξανδρού�ολης, κ. Ν. Μενεξίδη.  

Ε�ίσης, µετά α�ό �ρόσκληση των δύο φορέων �ραγµατο�οιήθηκε στις 

19.03.2011 σύσκεψη µε την συµµετοχή εκ�ροσώ�ων το�ικών φορέων, 

αστυνοµικών υ�αλλήλων και οργανώσεων, οι ο�οίες δραστηριο�οιούνται 

στην �εριοχή. Στην ανωτέρω �ρόσκληση αντα�οκρίθηκαν και συµµετείχαν 

στην σύσκεψη ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου Αλεξανδρού�ολης κ. 

Ρα�τό�ουλος, ο Πρύτανης του ∆ηµοκρίτειου Πανε�ιστηµίου Θράκης κ. 

Ρέµελης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αγγλίας και ο 

Συµ�αραστάτης του ∆ηµότη κ. Βασµατζίδης, ο Αστυνοµικός Υ�οδιευθυντής 

Αλεξανδρού�ολης κ. Μενεξίδης, η Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών 

Υ�αλλήλων Νοµού Ροδό�ης κ. Τζατζανά, ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Αστυνοµικών Υ�αλλήλων Νοµού Έβρου, κ. Χατζηαναγνώστου, ο κ. 

Σ�υράτος και η κ. Κουράφα α�ό τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα», και η κα. 

Βεληβασάκη α�ό το «Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες». Κατά την 

διάρκεια της ανωτέρω συνάντησης συζητήθηκε, εκτός των θεµάτων σχετικά 

µε τα κέντρα κράτησης, και το ενδεχόµενο συγκρότησης και λειτουργίας 

δικτύου συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς για την διαχείριση των 

ανωτέρω θεµάτων.  

Το �αρόν, το ο�οίο συντάχθηκε µετά τις ανωτέρω αυτοψίες και τις 

συναντήσεις, οι ο�οίες ακολούθησαν µε τους αρµόδιους φορείς της 

κεντρικής διοίκησης, �εριέχει την καταγραφή των �ροβληµάτων αυτών και 

�ροτάσεις για την αντιµετώ�ισή τους καθώς και γενικές δια�ιστώσεις για 

την υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε την διαχείριση των 

µεταναστευτικών και �ροσφυγικών ροών στα σηµεία εισόδου.  
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ΙΙ. ∆ιεθνές νοµοθετικό �λαίσιο και υ�ερεθνικά όργανα ελέγχου  

  

Κατ’αρχήν θα �ρέ�ει να αναφερθεί ότι η διαδικασία, οι �ροϋ�οθέσεις 

και οι συνθήκες κράτησης, καθώς και η διαδικασία �αροχής διεθνούς 

�ροστασίας ρυθµίζονται τόσο α�ό το εθνικό νοµοθετικό �λαίσιο, όσο και α�ό 

κανόνες διεθνούς δικαίου και δικαίου της Ευρω�αϊκής Ένωσης δεσµευτικής 

για την Ελλάδα ισχύος (βλ. ενδεικτικά Ευρω�αϊκή Σύµβαση για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου, ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

∆ικαιώµατα, Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων τρό�ων Σκληρής, 

Α�άνθρω�ης ή Τα�εινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, Ευρω�αϊκή 

Σύµβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Α�άνθρω�ης ή 

Τα�εινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, Συνθήκη της Ευρω�αϊκής Ένωσης 

και το �αράγωγο δίκαιο, Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρω�αϊκής 

Ένωσης). Η µη τήρηση α�ό την χώρα µας των σχετικών υ�οχρεώσεων ή/και 

η �ληµµελής εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού �λαισίου έχουν 

α�οτελέσει αντικείµενο έντονης κριτικής τόσο α�ό οργανώσεις �ροστασίας 

δικαιωµάτων του ανθρώ�ου, όσο και α�ό δικαιοδοτικά όργανα διεθνών 

οργανισµών.  

Ειδικότερα, θα �ρέ�ει να σηµειωθεί ότι για τις συνθήκες κράτησης 

αυτή η κριτική σε βάρος της χώρας µας έχει καταστεί ιδιαιτέρως οξεία τα 

τελευταία χρόνια, ό�ως χαρακτηριστικά διαφαίνεται α�ό τις εκθέσεις της 

Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής κατά των Βασανιστηρίων (CPT),1 του Ειδικού 

Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Βασανιστήρια και Άλλη Σκληρή, Α�άνθρω�η ή 

                                                 
1 Βλ. Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) from 23 to 29 September 2008, CPT/Inf (2009) 20 (Strasbourg, 30 June 

2009), Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (CPT) from 17 to 29 September 2009, CPT/Inf (2010) 33 (Strasbourg, 17 

November 2010). Η CPT ε�ισκέφτηκε χώρους κράτησης αλλοδα�ών και το 2011 α�ό τις 20 

έως τις 27 Ιανουαρίου για να εκτιµήσει τα µέτρα �ου έλαβαν οι ελληνικές αρχές για να 

υλο�οιήσουν τις ε�αναλαµβανόµενες συστάσεις της. Η �λήρης έκθεση α�ό την ε�ίσκεψη 

αυτή δεν έχει δηµοσιο�οιηθεί ακόµα. 
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Τα�εινωτική Μεταχείριση ή Τιµωρία,2 του Οργανισµού Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρω�αϊκής Ένωσης (FRA).3  

Αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα θα �ρέ�ει να αναφερθεί ότι ήδη στις 

15 Μαρτίου 2011 η CPT εξέδωσε ∆ηµόσια ∆ήλωση σχετικά µε την Ελλάδα 

δυνάµει του άρθρου 10, �αρ. 2 της Ευρω�αϊκής Σύµβασης για την Πρόληψη 

των Βασανιστηρίων και της Α�άνθρω�ης ή Τα�εινωτικής Μεταχείρισης ή 

Τιµωρίας.4 Η βαρύνουσα σηµασία της δηµόσιας δήλωσης έγκειται στο 

γεγονός ότι �ρόκειται για το ύστατο «ό.λο» της CPT χρήση του ο�οίου έχει 

κάνει µέχρι σήµερα µόνο άλλες �έντε φορές (Τουρκία 1992 και 1996, Ρωσία 

2001, 2003, και 2007 για την κατάσταση στην Τσετσενία). Η CPT τόνισε ότι 

«η συνεχιζόµενη α.ουσία δράσης για να βελτιωθεί η κατάσταση σύµφωνα µε 

τις συστάσεις της Ε.ιτρο.ής όσον αφορά την κράτηση .αράνοµων µεταναστών 

[…] δεν αφήνει στην ε.ιτρο.ή άλλη ε.ιλογή α.ό το να καταφύγει στο 

εξαιρετικό µέτρο της έκδοσης της .αρούσας δηµόσιας δήλωσης». 

Στο σηµείο αυτό, ωστόσο, θα �ρέ�ει να ε�ισηµανθεί ότι ο Υ�ουργός 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων διαµαρτυρήθηκε µε 

ε�ιστολή του �ρος τον Πρόεδρο της CPΤ για, την εκ µέρους της, ε�ιλογή 

της δηµόσιας ανακοίνωσης. Τονίσθηκε ότι η µέχρι τώρα �ρακτική ε�ιλογής 

δηµοσίων ανακοινώσεων αφορούσε �ερι�τώσεις, ό�ου �ροσβαλλόταν 

βάναυσα ο σκληρός �υρήνας των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων (βασανιστήρια, 

φυσική και ψυχολογική κακοµεταχείριση, αναγκαστικές εξαφανίσεις, 

α�αγωγές κλ�). Τέτοιες καταγγελίες, ωστόσο, ό�ως σηµειώνεται, δεν 

συντρέχουν για τη χώρα µας. Παράλληλα, στην εν λόγω ε�ιστολή 

υ�ογραµµίζεται το βάρος �ου καλείται να αναλάβει η Ελλάδα στον έλεγχο 

της �αράνοµης µετανάστευσης καθώς και η ε�ιγενόµενη ε�ιβάρυνση του 

ελληνικού σωφρονιστικού συστήµατος, ενώ �εριγράφονται διεξοδικά 

�ρωτοβουλίες και µέτρα �ου ελήφθησαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα στα 

σωφρονιστικά καταστήµατα. 

                                                 
2 Report Submitted by the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, Manfred Nowak: Mission to Greece, 

A/HRC/16/52/Add.4 (4 March 2011). 
3 Fundamental Rights Agency, Coping with a Fundamental Rights Emergency: The 

Situation of Persons Crossing the Greek Land Border in an Irregular Manner (8 March 

2011). 
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Παρά το γεγονός όµως ότι αντιλαµβανόµαστε και το �νεύµα κά�οιων  

α�ό τις ενστάσεις �ου διατυ�ώνει ο Υ�ουργός ∆ικαιοσύνης, το ίδιο το 

γεγονός  και οι συνέ�ειες της δηµόσιας ανακοίνωσης �αραµένουν ως 

δεδοµένα του ζητήµατος .  

Περαιτέρω, σύµφωνα µε �ρόσφατες α�οφάσεις του Ευρω�αϊκού 

∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου (Ε∆∆Α) εκτός α�ό τις συνθήκες 

της κράτησης και η νοµιµότητα της κράτησης έχει �ροκαλέσει την καταδίκη 

της χώρας για �αραβίαση των  άρθρων 3 και 5  της ΕΣ∆Α. Ενδεικτικά αξίζει 

να αναφερθούν οι α�οφάσεις S.D.,5 Α.Α.,6 Tabesh,7 M.S.S.,8 Rahimi9 και 

R.U.10 κατά Ελλάδας. Σηµειώνουµε δε, ότι εκκρεµούν ενώ�ιον του Ε∆∆Α 

και άλλες υ�οθέσεις µε αντικείµενο µεταξύ των άλλων και την �αραβίαση 

των ανωτέρω διατάξεων της ΕΣ∆Α.11   

Τέλος, αναφορικά µε την διαδικασία ασύλου και την εφαρµογή της 

ιδίως στα σηµεία εισόδου αντί �εραιτέρω ανάλυσης αρκεί να αναφερθεί η 

�ρόσφατη α�όφαση του Ε∆∆Α Μ.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, η ο�οία, 

εκτός των όσων ήδη αναφέρθηκαν σχετικά µε την κράτηση, έκρινε την χώρα 

µας ως µη ασφαλή χώρα για την ε�ανα�ροώθηση αιτούντος άσυλο 

αλλοδα�ού στο �λαίσιο του Κανονισµού «∆ουβλίνο ΙΙ», λόγω µη τήρησης των 

εγγυήσεων για την α�οτελεσµατική εξέταση αιτήµατος ασύλου και την 

εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υ�οδοχής. 

 

 

 

                                                                                                                                            
4 http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-10-inf-grc.pdf.  
5 S.D. κ. Ελλάδας, 11.06.2009. Αφορούσε τις συνθήκες κράτησης στο Τµήµα Συνοριακής 

Φύλαξης στο Σουφλί.  
6 Α.Α. κ. Ελλάδας, 22.07.2010. Αφορούσε τις συνθήκες κράτησης στο κέντρο κράτησης 

αλλοδα�ών στη Σάµο.  
7 Tabesh κ. Ελλάδας, 26.11.2009. 
8 M.S.S. κ. Βελγίου και Ελλάδας, 21.01.2011. Αφορούσε τις συνθήκες στον χώρο κράτησης 

του αεροδροµίου.  
9 Rahimi κ. Ελλάδας, 05.04.2011. Αφορούσε το κέντρο κράτησης αλλοδα�ών στην Παγανή.  
10 R.U. κ. Ελλάδας, 07.06.2011. Αφορούσε τις συνθήκες κράτησης στο Τµήµα Συνοριακής 

Φύλαξης στο Σουφλί.  
11 Βλ. υ�οθέσεις: C.D. και άλλοι, B.R. και Α.Μ. για τις συνθήκες κράτησης στη Βέννα 

Ε�ίσης, εκκρεµούν οι: Mahmundi και άλλοι, Qudus για τις συνθήκες κράτησης στην 

Παγανή, Lin για τις συνθήκες κράτησης στο κέντρο κράτησης στο Ελληνικό, Mathloom για 
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ΙΙΙ. Γενικές δια�ιστώσεις – ευρήµατα αυτοψίας   

 

Σκο�ός της αυτοψίας, ό�ως ήδη αναφέρθηκε, ήταν η καταγραφή των 

�ροβληµάτων σχετικά µε την διαχείριση των µεταναστευτικών και 

�ροσφυγικών ροών στα σηµεία εισόδου, τις συνθήκες στους χώρους 

κράτησης, την διαδικασία καταγραφής και εντο�ισµού των ευ�αθών 

οµάδων, καθώς και τα ζητήµατα της διαδικασίας ασύλου.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κοινή δια�ίστωση όλων των συναρµοδίων 

φορέων είναι ότι η κατάσταση στην �εριοχή του Έβρου τα τελευταία χρόνια 

έχει λάβει διαστάσεις ανθρω�ιστικής κρίσης, λόγω της ιδιαίτερης αύξησης 

του αριθµού των εισερχοµένων αλλοδα�ών, κυρίως, στην �εριοχή του Έβρου 

(.ερί.ου 300 άτοµα/ηµέρα κατά µέσο όρο τους τελευταίους µήνες). Κοινή 

δια�ίστωση α�οτελεί ε�ίσης, το γεγονός ότι τα σηµαντικότερα ζητήµατα 

�αραβίασης θεµελιωδών δικαιωµάτων οφείλονται, κυρίως, στις σηµαντικές 

ελλείψεις στις υ�οδοµές, στην ανε�αρκή στελέχωση των αρµοδίων 

υ�ηρεσιών, συµ�εριλαµβανοµένης και  της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς 

και στην υιοθέτηση ανα�οτελεσµατικών �ρακτικών, οι ο�οίες έχουν 

συµβάλει στην διόγκωση των �ροβληµάτων και έχουν �ροκαλέσει τις ήδη 

�ροαναφερθείσες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας  σε βάρος της χώρας.  

Συγκεκριµένα, τα κυριότερα �ροβλήµατα, τα ο�οία δια�ιστώθηκαν 

α�ό τη διενέργεια της αυτοψίας στους χώρους κράτησης ή �ροέκυψαν α�ό 

την ενηµέρωση α�ό τους αρµόδιους φορείς, συνοψίζονται κυρίως στα 

ακόλουθα: 

 

Α) ∆ιαδικασία ασύλου 

 

Στις ελληνικές �αραµεθορίους �αρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις 

στο σύστηµα εντο�ισµού και καταγραφής των εισερχοµένων �ληθυσµών µε 

βάση διακριτά χαρακτηριστικά τους, ό�ως δικαιούχοι διεθνούς �ροστασίας, 

ευάλωτες οµάδες κ.α. Θα �ρέ�ει ε�ίσης να αναφερθεί ότι �αρά την 

                                                                                                                                            

τις συνθήκες κράτησης στο Ελληνικό και στην Αµυγδαλέζα και Zontul για βασανιστήρια 

α�ό λιµενικούς.  
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εγκατάσταση κλιµακίου της FRONTEX στην �εριοχή, το ο�οίο 

συνε�ικουρεί τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές στην καταγραφή των 

εισερχόµενων αλλοδα�ών και την διενέργεια των σχετικών συνεντεύξεων, 

φαίνεται ότι µέχρι σήµερα οι αστυνοµικές αρχές αντιµετω�ίζουν τις µαζικές 

αφίξεις µε οµοιόµορφες �ρακτικές, ανεξαρτήτως των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών των αλλοδα�ών. Ως εκ τούτου, δηµιουργούνται 

σοβαρότατα ζητήµατα, αφενός, όσον αφορά τη µεταχείριση των ανθρώ�ων 

αυτών σύµφωνα µε τις υ�οχρεώσεις της χώρας, ό�ως αυτές �ροκύ�τουν τόσο 

α�ό διεθνείς συµβάσεις όσο και α�ό την εθνική νοµοθεσία, αφετέρου δε, 

όσον αφορά την εξασφάλιση �λήρους γνώσης εκ µέρους της Πολιτείας, του 

�ληθυσµού �ου διέρχεται και διαµένει στη χώρα.  

Πρέ�ει, ε�ίσης να σηµειωθεί ότι το κλιµάκιό µας έγινε α�οδέκτης 

καταγγελιών �ερί λανθασµένης α�όδοσης υ�ηκοότητας α�ό τη FRONTEX 

σε αλλοδα�ούς, τους ο�οίους καταγράφει, και οι ο�οίοι στερούνται 

ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων ταυτο�ροσω�ίας. Ε�ι�λέον, όταν η 

FRONTEX καταγράφει ανήλικους δεν σηµειώνεται στο έντυ�ο �ου 

χρησιµο�οιείται εάν είναι ασυνόδευτοι ή όχι, �ληροφορία α�αραίτητη για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ορισµού ε�ιτρό�ου. ∆εδοµένου ότι η ευθύνη 

για την καταγραφή των αλλοδα�ών ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ, η ο�οία όµως στην 

�ραγµατικότητα δέχεται χωρίς δικό της ε�ανέλεγχο την καταγραφή της 

FRONTEX οι ως άνω �ροβληµατικές �τυχές της διαδικασίας �ρέ�ει να 

τύχουν ε�ίλυσης.  

 Συγκεκριµένα, όσον αφορά την �ρόσβαση στη διαδικασία 

ασύλου εξακολουθεί να υ�άρχει σοβαρό �ρόβληµα ενηµέρωσης για τα 

δικαιώµατα των συλληφθέντων αλλοδα�ών ή τη δυνατότητα υ�οβολής 

αιτήµατος ασύλου, δεδοµένης και της έλλειψης ε�αρκούς αριθµού 

διερµηνέων για την ε�ικοινωνία µε τους κρατουµένους.  

 Αξίζει δε, να σηµειωθεί ότι �αρά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 

114/2010, µε το ο�οίο έχουν ε�έλθει σηµαντικές βελτιώσεις στην διαδικασία 

ασύλου, δια�ιστώνονται ότι �αραλαµβάνεται ιδιαιτέρως µικρός αριθµός 

αιτηµάτων για �αροχή διεθνούς �ροστασίας στα σηµεία εισόδου. 

Χαρακτηριστικά θα �ρέ�ει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία, �ου 
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χορηγήθηκαν α�ό την αρµόδια Αστυνοµική ∆ιεύθυνση (Α.∆.) Ορεστιάδας 

α�ό την έναρξη εφαρµογής του ανωτέρω Π∆ (σηµ.: α�ό 22.11.2010) έως 

30.03.2011 είχαν �αραληφθεί συνολικά 46 αιτήµατα.  

 Εκτός, όµως, α�ό τα �ροβλήµατα στον εντο�ισµό των δικαιούχων και 

την �ρόσβαση στην διαδικασία ασύλου, �ροβλήµατα δια�ιστώθηκαν και στο 

σύνολο της διαδικασίας. Συγκεκριµένα, η ανε�αρκής στελέχωση των 

αρµοδίων υ�ηρεσιών για την εξέταση των αιτηµάτων ασύλου, τα 

�ροβλήµατα στην νοµική ή άλλου είδους συνδροµή σε ευάλωτες οµάδες, 

ό�ως άτοµα �ου έχουν υ�οστεί ψυχολογικά ή σωµατικά τραύµατα, καθώς 

και η καθυστέρηση στην εξέταση των αιτηµάτων και την έκδοση των 

σχετικών α�οφάσεων σε α’ βαθµό  α�οτελούν τα σηµαντικότερα ζητήµατα, τα 

ο�οία εντο�ίσθηκαν κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας. Σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της Α.∆. Ορεστιάδας, τα ο�οία αναφέρθηκαν ανωτέρω, ε�ί των 

αιτηµάτων, τα ο�οία έχουν υ�οβληθεί µετά την έναρξη εφαρµογής του Π.∆. 

114/2010, έχουν ήδη εκδοθεί σε α’ βαθµό 15 α�οφάσεις, οι ο�οίες είναι στο 

σύνολό τους α�ορρι�τικές και κατά των α�ορρι�τικών αυτών α�οφάσεων 

έχουν ασκηθεί 4 �ροσφυγές. 

 Θα �ρέ�ει ε�ίσης να αναφερθεί ότι, ενώ κατά τον χρόνο της 

ε�ίσκεψης υ�ήρχαν σε εξέλιξη �ρογράµµατα �αροχής νοµικής συνδροµής 

σε αιτούντες άσυλο αλλοδα�ούς, δια�ιστώθηκε ότι υ�ήρχαν �ροβλήµατα 

σχετικά µε την �ρόσβαση στους χώρους κράτησης, την ε�ικοινωνία µε τους 

κρατουµένους,  ή την καταγραφή των αιτηµάτων αυτών.  

 

Β) ∆ιοικητική α�έλαση και κράτηση 

   

Ό�ως ήδη αναφέρθηκε, σύµφωνα µε την ενηµέρωση, την ο�οία 

είχαµε κατά τον χρόνο της ε�ίσκεψης µας α�ό τις αρµόδιες αστυνοµικές 

αρχές, φαίνεται ότι εξακολουθεί να εφαρµόζεται η γενικευµένη �ρακτική 

της ε�ιβολής διοικητικής α�έλασης και κράτησης σε βάρος των �αρανόµως 

εισερχοµένων αλλοδα�ών. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι και κατά 

τη διενέργεια �ροηγούµενων αυτοψιών στα σηµεία εισόδου της χώρας (βλ. 

τις α�ό 13.6.2007, 18.7.2007 και 12.6.2007 εκθέσεις αυτοψίας στη Σάµο, 
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στην Μυτιλήνη και στον Έβρο, αντίστοιχα) ο ΣτΠ είχε ε�ισηµάνει τα 

�ροβλήµατα, τα ο�οία ανακύ�τουν α�ό την ε�ιβολή διοικητικής α�έλασης 

αδιακρίτως σε βάρος όλων των αλλοδα�ών, οι ο�οίοι συλλαµβάνονται. 

Παρατηρείται δε, ότι η διοικητική κράτηση των συλληφθέντων στις 

�ερισσότερες �ερι�τώσεις διαρκεί µέχρι την εξάντληση του ανωτάτου 

χρόνου [σηµ.: έξι (6) µήνες] και κατό�ιν της άρσης αυτής, οι ανωτέρω 

αλλοδα�οί αφήνονται ελεύθεροι µε υ�ηρεσιακό σηµείωµα για την 

«οικειοθελή» αναχώρησή τους α�ό την χώρα εντός συγκεκριµένης 

�ροθεσµίας (συνήθως 30 ηµερών).  

Ιδιαιτέρως θα �ρέ�ει να σηµειωθεί, ε�ίσης, ότι �αρατηρείται το 

φαινόµενο ανήλικοι να κρατούνται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (�.χ. 

στο Φυλάκιο οι ανήλικοι κρατούµενοι �ου βρίσκονταν εκεί κατά την 

διενέργεια της αυτοψίας κρατούντο ήδη για 5 µήνες), ε�ειδή δεν υ�άρχει 

διαθεσιµότητα στα κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων. 

Ε�ίσης χρήζει ειδικής µνείας το γεγονός ότι στους χώρους 

κρατούνται ε�ίσης και �οινικοί κρατούµενοι (υ�όδικοι ή κατάδικοι, καθώς 

και αλλοδα�οί, �ου έχει ανασταλεί η εκτέλεση της �οινής και έχει 

ε�ιβληθεί σε βάρος τους δικαστική α�έλαση) λόγω του γεγονότος ότι δεν 

υ�άρχουν θέσεις στα σωφρονιστικά καταστήµατα της �εριοχής. Οι ανωτέρω 

αλλοδα�οί �αραµένουν στο κέντρο κράτησης ή τα τµήµατα συνοριακής 

φύλαξης µέχρι να καταστεί δυνατή η µεταγωγή σε σωφρονιστικό κατάστηµα 

της χώρας, ό�ως µας δήλωσαν οι αστυνοµικοί. 

 Αξίζει να ε�ισηµανθεί, εκ νέου, ότι, ενώ στην ισχύουσα νοµοθεσία η 

α�όφαση κράτησης ε�ιβάλλεται στο �λαίσιο της εκτέλεσης της διοικητικής 

α�έλασης του αλλοδα�ού, εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες �ροϋ�οθέσεις, 

οι ο�οίες αξιολογούµενες µ�ορούν να αιτιολογήσουν την αναγκαιότητα της 

ε�ιβολής της κράτησής του, δια�ιστώνεται ότι στην �ράξη οι αρµόδιες αρχές 

�ροβαίνουν στην κράτηση των ανωτέρω αλλοδα�ών, θεωρώντας ότι αυτό 

α�οτελεί κατ’αρχήν δέσµια αρµοδιότητά τους, χωρίς καν να εξετάζεται η 

δυνατότητα α�οµάκρυνσής τους α�ό την χώρα.  

Θα �ρέ�ει, βέβαια, να αναφερθεί ότι η ε�άρκεια των χώρων κράτησης 

φαίνεται να α�οτελεί καθοριστικό �αράγοντα για την διάρκεια του χρόνου 
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κράτησης στα σηµεία εισόδου, ό�ως δια�ιστώθηκε κατά την διενέργεια της 

αυτοψίας. Συγκεκριµένα, �ροκύ�τει ότι λόγω της �εριορισµένης 

χωρητικότητας των χώρων κράτησης, ο χρόνος κράτησης µεταβάλλεται, 

ανάλογα µε τις �ιέσεις και το µέγεθος των ροών νεοεισερχόµενων 

αλλοδα�ών στην �εριοχή. ∆ια�ιστώθηκε ότι σε �ερί�τωση, �ου δεν υ�άρχει 

λόγω του υ�ερ�ληθυσµού ε�άρκεια στους χώρους κράτησης, κά�οιοι 

αλλοδα�οί, για τους ο�οίους δια�ιστώνεται το ανέφικτο της εκτέλεσης της 

α�όφασης α�έλασής τους α�ό την χώρα, συνήθως αφήνονται ελεύθεροι µετά 

την �αρέλευση σχετικά σύντοµου χρόνου, ενώ τους χορηγείται υ�ηρεσιακό 

σηµείωµα µε την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός ορισµένης 

�ροθεσµίας. 

 Ιδιαιτέρως θα �ρέ�ει να ε�ισηµανθεί το ζήτηµα της κράτησης των 

αιτούντων άσυλο. Συγκεκριµένα �αρατηρείται ότι, �αρά την έναρξη 

εφαρµογής του Π.∆. 114/2010, µε το ο�οίο η κράτηση των αιτούντων άσυλο 

ε�ιτρέ�εται κατ’εξαίρεση και εφόσον δεν µ�ορούν να 

εφαρµοσθούν εναλλακτικά µέτρα για συγκεκριµένους λόγους, και 

�αρά τις �ροαναφερθείσες α�οφάσεις του Ε∆∆Α σχετικά µε τη µη 

νοµιµότητα της κράτησης αιτούντων άσυλο αλλοδα�ών στην χώρα µας, οι 

αρµόδιες αστυνοµικές αρχές εξακολουθούν να εκδίδουν α�οφάσεις 

διοικητικής α�έλασης �ριν την υ�οβολή αιτήµατος ασύλου και να 

διατηρούν την κράτηση των αιτούντων άσυλο αλλοδα�ών µετά την υ�οβολή 

και κατά την διάρκεια εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων, µέχρι την 

εξάντληση του εξαµήνου. 

 Σηµειώνεται ε�ίσης ότι εκτός α�ό τα υ�όλοι�α ζητήµατα 

νοµιµότητας της κράτησης των αιτούντων άσυλο αλλοδα�ών, η �ρακτική 

αυτή φαίνεται να λειτουργεί α�οτρε�τικά και για την υ�οβολή αιτήµατος 

ασύλου α�ό τους εν δυνάµει δικαιούχους διεθνούς �ροστασίας στα σηµεία 

εισόδου και λόγω, µεταξύ των άλλων, του µεγάλου χρονικού διαστήµατος 

κράτησής τους σε ιδιαιτέρως δυσµενείς συνθήκες .  
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Γ) Συνθήκες στους χώρους κράτησης 

 

Αναφορικά µε τις συνθήκες κράτησης, κοινή δια�ίστωση κατά τον 

χρόνο διενέργειας της αυτοψίας ήταν ότι οι χώροι κράτησης διαθέτουν 

ελλι�έστατες υ�οδοµές και είναι ακατάλληλοι ακόµη και για ολιγοήµερη 

κράτηση, �όσο µάλλον �ου χρησιµο�οιούνται για µακρόχρονη �αραµονή. 

Ως εκ τούτου, ο υ�ερ�ληθυσµός �ου �αρατηρείται στους χώρους κράτησης 

(σηµ.: σύµφωνα µε �ληροφορίες των Αστυνοµικών ∆ιευθυντών κατά τους 

θερινούς µήνες σε κά�οιους χώρους ο αριθµός των κρατουµένων ανερχόταν 

στο τρι�λάσιο της δυναµικότητας των χώρων) σε συνδυασµό µε τον 

ιδιαιτέρως µεγάλο χρόνο κράτησης (σηµ.: ό�ως δια�ιστώθηκε σε �ολλές 

�ερι�τώσεις µέχρι εξάντλησης του εξαµήνου) έχει ως αυτονόητη άµεση 

συνέ�εια τις ιδιαιτέρως δυσµενείς ε�ι�τώσεις στις συνθήκες κράτησης των 

ανθρώ�ων αυτών. 

Ειδικότερα, το �ρόβληµα του συνωστισµού είναι τόσο έντονο, ώστε 

�αρατηρείται το φαινόµενο σε �ολλούς χώρους κράτησης (�.χ. Τυχερό, 

Σουφλί), οι κρατούµενοι να κοιµούνται στο �άτωµα. Ε�ίσης, ιδιαιτέρως 

σοβαρό είναι το ζήτηµα της κράτησης στον ίδιο χώρο ανδρών, γυναικών και 

�αιδιών (�.χ. Φέρες) λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου για την ξεχωριστή 

κράτησή τους.  

Ε�ίσης, �αρατηρήθηκε ότι σχεδόν σε όλους τους χώρους δεν 

�ληρούνται στοιχειώδεις �ροϋ�οθέσεις διαβίωσης ούτε για µία ηµέρα 

(�αρατηρείται έλλειψη φωτισµού και εξαερισµού, µη τήρηση ο�οιωνδή�οτε 

κανόνων υγιεινής και καθαριότητας). Η αδυναµία συνεχούς �ρόσβασης σε 

χώρους υγιεινής (τουαλέτα), οδηγεί σε φαινόµενα ακραία εξευτελιστικά για 

την ανθρώ�ινη αξιο�ρέ�εια των κρατουµένων. Χαρακτηριστικά αξίζει να 

αναφερθεί ότι στο Τυχερό, ό�ως υ�έ�εσε στην αντίληψη του κλιµακίου, οι 

κρατούµενοι αλλοδα�οί, οι ο�οίοι αναµένουν για την καταγραφή τους α�ό 

το κλιµάκιο της FRONTEX, αναγκάζονται να βγαίνουν στο �ροαύλιο για τις 

σωµατικές τους ανάγκες ή στην άκρη του διαδρόµου, έµ�ροσθεν του χώρου 

φύλαξης. 
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Έκδηλη ήταν σε όλους τους χώρους κράτησης η ανε�άρκεια βασικών 

ειδών �ρώτης ανάγκης (�.χ. είδη υγιεινής, κλινοσκε�άσµατα) και 

υ�ηρεσιών (�.χ. καθαριότητα, σίτιση κλ�.). Ό�ως αναφέρθηκε, τα 

�ροβλήµατα αυτά αυξήθηκαν µετά την κατάργηση της νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης µε το Ν. 3852/2010, η ο�οία µέχρι τότε ήταν αρµόδια για την 

κάλυψη του κόστους λειτουργίας των κέντρων αυτών µε χρηµατοδότηση του 

Υ�ουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα για το ζήτηµα αυτό θα �ρέ�ει να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3907/2011 �ροβλέ�εται η 

µεταβίβαση της αρµοδιότητας της λειτουργίας των κέντρων κράτησης στο 

Υ�ουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ό�ως, όµως, ανέφεραν οι αρµόδιες 

αστυνοµικές αρχές µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 

µεταβίβαση της σχετικής αρµοδιότητας οι δα�άνες αυτές θα καλύ�τονται 

α�ό την �εριφερειακή αυτοδιοίκηση, η ο�οία έχει αντικαταστήσει τις 

καταργηθείσες νοµαρχίες α�ό 01.01.2011, αλλά λόγω οργανωτικών 

�ροβληµάτων δεν είχε καταστεί δυνατή µέχρι τότε η έγκριση των σχετικών 

�ιστώσεων και η εκταµίευση των χρηµάτων για την κάλυψη των 

λειτουργικών δα�ανών των κέντρων κράτησης.  

Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της αυτοψίας αναδείχθηκε το 

ειδικότερο ζήτηµα της έλλειψης �ροαυλισµού των κρατουµένων. Σχεδόν σε 

όλους τους χώρους, µε εξαίρεση το κέντρο κράτησης στην Βέννα, η 

�ρόσβαση σε ανοικτό χώρο δεν ε�ιτρέ�εται, µε �ροφανείς συνέ�ειες στην 

ψυχολογική κατάσταση των κρατουµένων, αλλά και στις σχέσεις τους µε το 

�ροσω�ικό φύλαξης. Οι ε�ικαλούµενοι λόγοι ασφαλείας, εκ µέρους των 

αστυνοµικών οργάνων, οι ο�οίοι α�οκλείουν τον �ροαυλισµό των 

αλλοδα�ών, φαίνεται, σε µεγάλο βαθµό, να ενισχύονται και α�ό την 

αυξηµένη �ειθαρχική και �οινική ευθύνη των οργάνων σε �ερί�τωση 

α�όδρασης διοικητικού κρατουµένου, η ο�οία σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις ε�ισύρει τις ίδιες �ειθαρχικές και �οινικές συνέ�ειες µε την 

α�όδραση  �οινικού κρατουµένου.  

Αναφορικά δε, µε το θέµα της �αροχής ιατρικής φροντίδας, ό�ως 

δια�ιστώθηκε κατά την ε�ίσκεψη στους χώρους κράτησης, σε ορισµένα 

κέντρα, ό�ως στο Τυχερό και το Φυλάκιο, λειτουργούν �ρόχειρα ιατρεία, 
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ενώ ό�ως ενηµερωθήκαµε, σε όλα τα κέντρα �αρέχεται κά�οια µορφή 

ιατροφαρµακευτικής φροντίδας α�ό ιατρούς και νοσηλευτές ή ψυχολογική 

υ�οστήριξη α�ό ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Θα �ρέ�ει, 

ωστόσο, να τονισθεί ότι τόσο ο αριθµός του ιατρικού �ροσω�ικού, όσο και ο 

εξο�λισµός στα κέντρα, ήταν ανε�αρκής για την κάλυψη των αναγκών του 

ιδιαιτέρως µεγάλου αριθµού κρατουµένων, στους ο�οίους α�ευθύνεται.  

Τέλος, ένα εξίσου σηµαντικό ζήτηµα, το ο�οίο θα �ρέ�ει να 

ε�ισηµανθεί ιδιαιτέρως, αφορά τα �ροβλήµατα του �ροσω�ικού φύλαξης των 

χώρων κράτησης. Οι εκεί υ�ηρετούντες αστυνοµικοί καλούνται να 

αντα�οκριθούν σε �οικίλες υ�οχρεώσεις, �ολλές α�ό τις ο�οίες ξεφεύγουν 

α�ό την τυ�ική έννοια αστυνοµικών καθηκόντων. Είναι ε�ιφορτισµένοι 

τόσο µε τη διενέργεια διοικητικών διαδικασιών όσο και µε τη διαχείριση 

των καθηµερινών και κοινωνικών αναγκών των κρατουµένων. Η διανοµή 

φαγητού ή ειδών υγιεινής, η φροντίδα ακόµη και για την στοιχειώδη 

καθαριότητα, σε �ολλές �ερι�τώσεις των χώρων, η φύλαξη αυτών, οι 

τρέχουσες διοικητικές υ�οχρεώσεις σε συνδυασµό µε τις ανυ�όφορες 

συνθήκες �αραµονής στα ε�ίµαχα Τµήµατα, δηµιουργούν καταστάσεις 

άγχους και α�ελ�ισίας, οι ο�οίες δοκιµάζουν ή και ξε�ερνούν τα όρια 

αντοχής των αστυνοµικών οργάνων. Η µεγάλη �ίεση �ου δέχονται τα 

αστυνοµικά όργανα λόγω των µακροχρόνιων κακών συνθηκών εργασίας, η 

ο�οία εντείνεται �ολλές φορές α�ό την �εριορισµένη δυνατότητα 

ε�ικοινωνίας µε τους αλλοδα�ούς κρατούµενους στο �λαίσιο εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους, λόγω έλλειψης διερµηνέων, µ�ορεί να οδηγήσει και σε 

�εριστατικά αστυνοµικής βίας εις βάρος των κρατουµένων. Σχετικές 

καταγγελίες, άλλωστε, έχει δεχτεί ε�ανειληµµένως και η CPT κατά τις 

ε�ισκέψεις της στα κέντρα κράτησης αλλοδα�ών. Για τον λόγο αυτό 

κρίνεται ε�ίσης σκό�ιµο, εκτός α�ό τα υ�όλοι�α µέτρα, �ου είναι αναγκαία 

να ληφθούν για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνοµικού 

�ροσω�ικού (�.χ. αύξηση του �ροσω�ικού, µεταθέσεις σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα κλ�.), να �ροβλεφθεί η δυνατότητα �αροχής ψυχολογικής 

υ�οστήριξης α�ό τους ψυχολόγους, �ου στελεχώνουν τα κέντρα, και στο 

αστυνοµικό �ροσω�ικό των κέντρων κράτησης. 
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ΙV. Συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς 

 

Κατό�ιν �ρόσκλησης του ΣτΠ �ραγµατο�οιήθηκε συνάντηση-

σύσκεψη στο Υ�ουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις 25 Μαΐου 2011, µε 

θέµα τα σοβαρότατα ζητήµατα �ου σχετίζονται µε τις συνθήκες κράτησης 

των �αράνοµα εισερχοµένων αλλοδα�ών στα εν λόγω κέντρα και την εν 

γένει διαχείριση των µεταναστευτικών και �ροσφυγικών ροών στα σηµεία 

εισόδου. Στη συνάντηση συµµετείχαν, εκ µέρους του ΣτΠ, ο Βοηθός 

Συνήγορος του Πολίτη κ. Καρύδης και ειδικοί  ε�ιστήµονες του Κύκλου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου και εκ µέρους του Υ�ουργείου, ο ∆ιευθυντής 

του Γραφείου του Υ�ουργού Προστασίας του Πολίτη, Πρέσβης κ. Αµοιρίδης, 

καθώς και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υ�ήρξε κοινή εκτίµηση ότι η 

κατάσταση είναι κρισιµότατη, ενώ η διαχείρισή της, �έραν των ό�οιων 

νοµοθετικών �ρωτοβουλιών, α�αιτεί την λήψη άµεσων µέτρων. Τονίσθηκε 

το θέµα των αντιδράσεων των το�ικών κοινωνιών για την δηµιουργία και 

την λειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υ�οδοχής σε συγκεκριµένες �εριοχές 

(�.χ. Αιτωλοακαρνανία). Ακολούθως, και µετά α�ό διεξοδική συζήτηση ο 

∆/ντής της ∆/νσης Αλλοδα�ών κ. Ε. Κατριαδάκης ανακοίνωσε στο κλιµάκιο 

της Αρχής κά�οια µέτρα �ου ελήφθησαν ή �ρόκειται άµεσα να ληφθούν στα 

Κέντρα Κράτησης και Κέντρα Συνοριακής Φύλαξης στην �εριοχή του 

Έβρου, τα ο�οία στο σύνολό τους έχουν α�οτελέσει αντικείµενο 

�ροβληµατισµού και σχετικών �ροτάσεων της ΕΕ∆Α και του ΣτΠ. 

Συγκεκριµένα ενηµερωθήκαµε για τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Λήψη µέτρων για τον �λήρη διαχωρισµό γυναικών και ανηλίκων α�ό 

τους άνδρες. Στο Κέντρο Φερών κρατούνται µόνο γυναίκες µε τα τέκνα τους, 

ενώ τα ασυνόδευτα ανήλικα µεταφέρονται στην Αµυγδαλέζα.  

• Χρηµατοδότηση του καθαρισµού των κέντρων κράτησης α�ό ειδικά 

συνεργεία µε �όρους του Ευρω�αϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων. 

• ∆ηµιουργία ιατρείων. Για �αράδειγµα, στις Φέρες το�οθετήθηκε 

container το ο�οίο καλύ�τει τις ανάγκες ιατρείου, ενώ στο Τυχερό 

ανακατασκευάζεται το υ�άρχον κτήριο. 
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• Αναζήτηση λύσεων για την αντιµετώ�ιση της έλλειψης �ροαυλισµού 

των κρατουµένων αλλοδα�ών. Για �αράδειγµα, στο Σουφλί διαµορφώνεται 

χώρος ό�ισθεν του κτιρίου, κατά τρό�ο, ώστε να διενεργείται �ροαυλισµός 

χωρίς τον κίνδυνο διαφυγής των κρατουµένων. Παράλληλα, υ�ήρξε η 

δέσµευση ότι και στο Τυχερό θα ληφθούν ανάλογα µέτρα, για τον ασφαλή 

�ροαυλισµό των εκεί κρατουµένων. Στο σηµείο αυτό, κοινή υ�ήρξε η 

εκτίµηση των αστυνοµικών οργάνων ότι το ισχύον θεσµικό �λαίσιο, βάσει 

του ο�οίου οι αστυνοµικοί υ�έχουν �ειθαρχική και �οινική ευθύνη για την 

α�όδραση των κρατουµένων αλλοδα�ών, ακριβώς δηλαδή σαν να ε�ρόκειτο 

για �οινικούς κρατουµένους, λειτουργεί α�οτρε�τικά στη διενέργεια 

�ροαυλισµού, δηµιουργεί δυσλειτουργίες στη µεταφορά ασθενών στα 

νοσοκοµεία και γενικότερα σωρεύει άγχος στο φυλακτικό �ροσω�ικό. 

• Ενέργειες για την άµεση αντικατάσταση στρωµάτων και κουβερτών.  

• Χορήγηση άδειας σε εκ�ροσώ�ους ΜΚΟ να εισέρχονται στους χώρους 

κράτησης και να ενηµερώνουν τους αλλοδα�ούς για τα δικαιώµατά τους (βλ. 

δράση ΜΚΟ στο �λαίσιο χρηµατοδοτούµενων �ρογραµµάτων α�ό την ΕΕ). 

• ∆ιανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων της Ύ�ατης Αρµοστείας και έχουν 

αναρτηθεί στους χώρους κράτησης τηλέφωνα της Ύ�ατης Αρµοστείας, του 

ΣτΠ και διαφόρων ΜΚΟ. 

• Πρόσληψη ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και διερµηνέων α�ό το 

Υ�ουργείο Προστασίας του Πολίτη και α�οστολή τους στα σηµεία εισόδου 

για την �αροχή υ�ηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης.  

Τέλος, αναφέρθηκε εκ µέρους των εκ�ροσώ�ων του Υ�ουργείου 

Προστασίας του Πολίτη ότι όσον αφορά το υ�άρχον �ροσω�ικό των Κέντρων 

Κράτησης, σχεδιάζεται η ανακατανοµή του αστυνοµικού �ροσω�ικού µε 

αστυνοµικούς α�ό άλλες �εριοχές, ό�ως �.χ. την Χαλκιδική, �ροκειµένου 

να αντιµετω�ισθεί το φλέγον ζήτηµα της ψυχικής και σωµατικής τους 

κό�ωσης, το ο�οίο είναι α�όρροια των άθλιων συνθηκών �ου ε�ικρατούν 

στα εν λόγω Κέντρα.  

Η εκτίµηση του κου ∆/ντή υ�ήρξε ότι όλα τα �αρα�άνω θα έχουν 

ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών, δηλαδή µέχρι τα τέλη Ιουλίου 2011. Στη 

συνέχεια, υ�ήρξε ενηµέρωση σχετικά µε το �ροσφάτως θεσ�ισθέν 
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νοµοθετικό �λαίσιο όσον αφορά την ίδρυση υ�ηρεσίας ασύλου και 

υ�ηρεσίας �ρώτης υ�οδοχής. Έχουν ήδη ε�ιλεγεί  οι δύο ∆ιευθυντές, 

αντιστοίχως, ενώ έχουν δηµοσιευθεί ανακοινώσεις- �ροσκλήσεις για τη 

στελέχωσή τους. 

 Όσον αφορά την διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου, αυτή τη 

στιγµή στην ∆ιεύθυνση Αλλοδα�ών Αθηνών (Πέτρου Ράλλη) οι σχετικές 

συνεντεύξεις σύµφωνα µε την διαδικασία του Π.∆. 114/2010 διενεργούνται 

α�ό δέκα (10) βαθµοφόρους σε α΄ βαθµό, και έχουν συγκροτηθεί και 

λειτουργούν δύο (2) Ε�ιτρο�ές σε β΄ βαθµό για την εξέταση των �ροσφυγών 

µετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω �ροεδρικού διατάγµατος και τρείς (3) 

Ε�ιτρο�ές για τα εκκρεµή αιτήµατα. Παράλληλα, σύµφωνα µε την 

ενηµέρωση, �ου είχαµε, καταβάλλεται �ροσ�άθεια ώστε να υ�άρξει σύστηµα 

διαχωρισµού των εκκρεµών αιτηµάτων ασύλου σε ενεργά και ανενεργά, ώστε 

να εξοµαλυνθεί η όλη διαδικασία εξέτασης. Αναφέρθηκε ε�ίσης, ότι υ�άρχει 

και η συνδροµή του νέου Ευρω�αϊκού Γραφείου Υ�οστήριξης Ασύλου 

(EASO), α�ό το ο�οίο έχουν α�οσταλεί τέσσερεις (4) εµ�ειρογνώµονες στην 

∆ιεύθυνση Αλλοδα�ών Αθηνών (Π. Ράλλη), �ροκειµένου να συνδράµουν 

στην διαδικασία ασύλου και την εκ�αίδευση του �ροσω�ικού. 

Τόσο κατά την ανωτέρω συνάντηση, όσο και σε ε�όµενη ευρεία 

σύσκεψη µε αρµοδίους φορείς �ου �ραγµατο�οιήθηκε στις 06.06.2011 στα 

γραφεία του ΣτΠ �αρουσία και του Προέδρου της ΕΕ∆Α, υ�ήρξε ενηµέρωση 

για την χρηµατοδότηση δράσεων α�ό το Υ�ουργείο Προστασίας του Πολίτη 

και το Υ�ουργείο Υγείας µε �όρους της Ε.Ε. στο �λαίσιο των εκτάκτων 

µέτρων, ό�ως �ρογράµµατα νοµικής συνδροµής και monitoring στις 

�εριοχές των Νοµών Έβρου και Ροδό�ης, στα ο�οία συµµετέχει και η 

Ύ�ατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και η α�οστολή 5 

µονάδων µε ιατρικό και νοσηλευτικό �ροσω�ικό και 2 κινητές µονάδες του 

ΚΕΛΠΝΟ στα σηµεία εισόδου για την �αροχή ιατρικής φροντίδας.  
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V. Προτάσεις για την λήψη µέτρων ε�είγοντος χαρακτήρα για την 

αντιµετώ�ιση της �αρούσας κατάστασης 

 

Παρά το γεγονός ότι οι �ροαναφερθείσες δράσεις και δεσµεύσεις στα 

σηµεία εισόδου α�οτελούν ένα σηµαντικό βήµα �ρος την αντιµετώ�ιση των 

υφιστάµενων �ροβληµάτων, δεν φαίνεται να έχουν ε�ιφέρει µέχρι σήµερα 

σηµαντικές αλλαγές στην α�οτελεσµατική διαχείριση των µικτών ροών και 

στην διαδικασία ασύλου. Ό�ως έχει ήδη ε�ισηµανθεί, ο ιδιαιτέρως µεγάλος 

αριθµός των εισερχοµένων αλλοδα�ών, είναι  δύσκολα διαχειρίσιµος για µία 

χώρα µε τις υ�οδοµές και τις εν γένει δυνατότητες της Ελλάδας.  

Εκτός, όµως, α�ό την γενική δια�ίστωση ότι τα ζητήµατα της 

α�οτελεσµατικής διαχείρισης των �ροβληµάτων αυτών θα �ρέ�ει να 

α�οτελέσουν στο άµεσο µέλλον αντικείµενο δια�ραγµάτευσης α�ό τις 

ελληνικές αρχές σε ε�ί�εδο Ευρω�αϊκής Ένωσης �ροκειµένου να 

ενεργο�οιήσουν τα αρµόδια όργανα και τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ώστε να 

συνδράµουν την χώρα µας στην διαχείριση του µεταναστευτικού 

φαινοµένου και την �ροστασία των δικαιωµάτων των �ροσώ�ων αυτών, στην 

�αρούσα φάση υ�άρχει αδήριτη ανάγκη για την λήψη άµεσων µέτρων για 

την α�οτελεσµατικότερη διαχείρισή τους. 

Συγκεκριµένα, αναφορικά µε την διαχείριση των µικτών ροών στα 

σηµεία εισόδου, δια�ιστώνεται καθυστέρηση τόσο στον σχεδιασµό, όσο και 

στην υλο�οίηση δράσεων, κυρίως σε ε�ί�εδο κεντρικής διοίκησης. Θα 

�ρέ�ει να γίνει αντιλη�τό ότι η αντιµετώ�ιση των ζητηµάτων, τα ο�οία 

έχουν ήδη αναφερθεί δεν α�οτελεί θέµα των το�ικών αρχών στα σηµεία 

εισόδου, ούτε είναι δυνατόν να αντιµετω�ισθεί µόνο α�ό τις εκεί αρµόδιες 

αρχές. Ε�ίσης, ό�ως, δυστυχώς έχει α�οδειχθεί η ανε�άρκεια του 

συστήµατος και οι ελλείψεις στα σηµεία εισόδου  εκτός α�ό την 

συστηµατική �αραβίαση δικαιωµάτων, οι ο�οία έχει δια�ιστωθεί α�ό 

διεθνείς και ευρω�αϊκούς φορείς, �ροκαλούν �ροβλήµατα και στην ίδια την 

χώρα.  

Είναι αυτονόητο ότι τα �ροβλήµατα αυτά δεν σταµατούν στα σηµεία 

εισόδου, καθώς αρκεί κανείς µόνο να αναφερθεί στην κατάσταση, η ο�οία 
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�αρατηρείται στα µεγάλα αστικά κέντρα και ιδίως στο κέντρο της Αθήνας, 

αλλά και στα σηµεία εξόδου στην χώρα, ό�ως τα λιµάνια της Πάτρας και της 

Ηγουµενίτσας. ∆εδοµένης και της �αρούσας οικονοµικής συγκυρίας, µε ό,τι 

αυτό µ�ορεί να συνε�άγεται σε ε�ί�εδο κοινωνικών αντιδράσεων, δεν είναι 

δυνατόν να µην γίνεται �ροσ�άθεια σε ε�ί�εδο κεντρικής διοίκησης για την 

εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, και όχι στην συνέχιση των α�οτυχηµένων 

�ρακτικών, οι ο�οίες σε µεγάλο βαθµό έχουν συµβάλει στην δηµιουργία 

µίας κατάστασης, η ο�οία καταλήγει να �αραβιάζει τα δικαιώµατα όλων 

όσων βρίσκονται στην χώρα ανεξαρτήτως χώρας �ροέλευσης.  

 

VI. Προτάσεις 

 

Κατό�ιν των ανωτέρω κρίνονται α�αραίτητα: 

• Η υλο�οίηση των δεσµεύσεων �ου έχουν ήδη εξαγγελθεί  α�ό τους 

αρµοδίους στην α�ό 25.5.2011 συνάντηση µε τον ΣτΠ (βλ. κεφ. IV του 

�αρόντος) για άµεσα συγκεκριµένα µέτρα, εντός του χρονοδιαγράµµατος 

�ου τέθηκε. 

• Άµεση ανάγκη σχεδιασµού δράσεων για την α�οτελεσµατική 

αντιµετώ�ιση της κατάστασης στα σηµεία εισόδου α�ό την κεντρική 

διοίκηση σε συνεργασία µε τους το�ικούς φορείς και την κοινωνία των 

�ολιτών για την υλο�οίησή τους, καθώς και την ε�ο�τεία της εφαρµογής 

των ανωτέρω δράσεων.  

• Άµεση αξιο�οίηση και εντατικο�οίηση των διαδικασιών της 

χρηµατοδότησης της ΕΕ για λήψη έκτακτων µέτρων µε διαδικασίες 

�ρόσφορες για την αντιµετώ�ιση των τρεχουσών αναγκών, ό�ως είναι η 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η �αροχή κατάλληλων υ�ηρεσιών, ο 

εντο�ισµός των δικαιούχων διεθνούς �ροστασίας και ευ�αθών ατόµων (�.χ. 

ασυνόδευτα ανήλικα, θύµατα �αράνοµης διακίνησης ανθρώ�ων, άτοµα µε 

�ροβλήµατα υγείας κλ�.) 

• Εξεύρεση κατάλληλων δοµών κράτησης, καθώς και δοµών υ�οδοχής 

και φιλοξενίας ατόµων, �ου χρήζουν ειδικής µέριµνας (�.χ. αιτούντες 

άσυλο, ασυνόδευτα ανήλικα, θύµατα �αράνοµης διακίνησης κλ�.) 
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• Άµεση εφαρµογή των διαδικασιών καταγραφής και εντο�ισµού των 

δικαιούχων διεθνούς �ροστασίας και των ευ�αθών οµάδων στον α�ολύτως 

αναγκαίο χρόνο.  

• Εξασφάλιση της �ρόσβασης στην διαδικασία ασύλου και βελτίωση της 

διαδικασίας ασύλου (�.χ. θέσ�ιση νοµοθετικού �λαισίου για την �ρόσληψη 

διερµηνέων,  εξειδικευµένο �ροσω�ικό, βελτίωση της διαδικασίας κλ�.) 

• Εξορθολογισµός του συστήµατος κράτησης, κυρίως �ρος την 

κατεύθυνση της εφαρµογής των �ροβλε�όµενων εναλλακτικών µέτρων για 

τους αιτούντες άσυλο, τα ασυνόδευτα ανήλικα, τις ευ�αθείς οµάδες, και τις 

ανέφικτες α�ελάσεις, καθώς µέχρι σήµερα η κράτηση δεν έχει καταφέρει να 

εξυ�ηρετήσει τον σκο�ό για τον ο�οίο ε�ιβάλλεται, και ειδικότερα την 

εξέταση του αιτήµατος ασύλου, αλλά ακόµα και την α�οµάκρυνση α�ό την 

χώρα, αλλά αντιθέτως έχει �ροκαλέσει σειρά καταδικαστικών α�οφάσεων 

για την χώρα µας α�ό το Ε∆∆Α.  

• ∆ηµιουργία δικτύων συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων φορέων της 

κεντρικής διοίκησης και το�ικής αυτοδιοίκησης µε εκ�ροσώ�ους της 

κοινωνίας των �ολιτών µε σκο�ό τη διαβούλευση και άµβλυνση των 

αντιθέσεων και αντιδράσεων �ου έχουν εγερθεί  α�ό τις το�ικές κοινωνίες 

κατά της ίδρυσης Κέντρων Πρώτης Υ�οδοχής. 

• Στελέχωση των αρµοδίων υ�ηρεσιών, και κυρίως της ΕΛ.ΑΣ., µε 

κατάλληλο και ε�αρκές �ροσω�ικό, καθώς και �αροχή υ�ηρεσιών υγείας 

και νοµικής συνδροµής σε συνεργασία µε το�ικούς φορείς (�.χ. 

αυτοδιοίκηση, νοσοκοµείο, ιατρικό και δικηγορικό σύλλογο) και 

οργανώσεις, �ου δραστηριο�οιούνται στο �εδίο. 

• Πλήρης και α�οτελεσµατική λειτουργία της διαδικασίας 

οικειοθελούς ε�ανα�ατρισµού, η ο�οία θα εξασφαλίζει την ασφαλή 

ε�ιστροφή στις χώρες �ροέλευσης, για όσους δηλώνουν την �ρόθεση 

ε�ιστροφής.  

• Ανάγκη ε�ανασχεδιασµού του συνολικού συστήµατος διαχείρισης των 

µικτών ροών στα σηµεία εισόδου, δεδοµένου ότι η µέχρι τώρα εµ�ειρία των 

εµ�λεκοµένων φορέων σε συνδυασµό µε την �αρούσα κατάσταση 

καταδεικνύει την ανα�οτελεσµατικότητά του.  
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Συνοψίζοντας η ΕΕ∆Α και ο ΣτΠ θέλουν να ε�ισηµάνουν ότι η δεν 

είναι �λέον δυνατή η συνέχιση των «�αλαιών» και εκ του α�οτελέσµατος 

�αντελώς α�οτυχηµένων �ρακτικών, �ου όχι µόνο δεν α�οτελούν λύση στην 

διαχείριση του φαινοµένου των µικτών µεταναστευτικών και �ροσφυγικών 

ροών στα σηµεία εισόδου, αλλά αντιθέτως έχουν συµβάλει στην εξά�λωση 

των συνε�ειών αυτών σε όλη την χώρα και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας 

και τα σηµεία εξόδου, ό�ως η Πάτρα και η Ηγουµενίτσα.   

Θα �ρέ�ει ε�ίσης να ε�ισηµανθεί ότι οι �ρόσφατες νοµοθετικές 

�ρωτοβουλίες και ιδιαιτέρως ο Ν. 3907/2011, αναδεικνύουν τη σηµαντική 

�ροσ�άθεια της χώρας για τον εξορθολογισµό του συστήµατος της 

διαχείρισης των µικτών ροών. Προκειµένου όµως να εφαρµοστούν οι 

�ροβλε�όµενες διαδικασίες, ό�ως ήδη αναφέρθηκε,  είναι αναγκαία η λήψη 

µέτρων, και ειδικότερα η στελέχωση των υ�ηρεσιών µε το α�αραίτητο 

ανθρώ�ινο δυναµικό, η δηµιουργία κατάλληλων υ�οδοµών, καθώς και 

συστηµατική συνεργασία και �αρακολούθηση εκ µέρους της κεντρικής 

διοίκησης, �ροϋ�οθέσεις α�αραίτητες για την α�οτελεσµατική εφαρµογή 

του.   

Τέλος, η ΕΕ∆Α και ο ΣτΠ �αραµένουν στην διάθεση των αρµοδίων 

φορέων και δηλώνουν την διαθεσιµότητά τους για �εραιτέρω συνεργασία 

�ροκειµένου να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις για τα ανωτέρω θέµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

 

Ι. Νοµός Έβρου 

Α)Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού 

 

Το Τµήµα α�οτελείται α�ό δύο χώρους µε ελλι�έστατη υ�οδοµή, οι 

ο�οίοι στεγάζουν τις αστυνοµικές δυνάµεις, καθώς και α�ό τα κρατητήρια, 

τα ο�οία �αρουσιάζουν τραγική εικόνα. Στο �ατάρι του κυρίως δωµατίου 

ό�ου στεγάζονται οι αστυνοµικοί έχει οργανωθεί α�ό την ΜΚΟ «Γιατροί 

χωρίς Σύνορα» �ρόχειρο ιατρείο µε δυνατότητα στοιχειώδους 

ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης. Παρα�λεύρως του κτίσµατος υ�άρχουν 

δύο �ροκατασκευασµένοι χώροι στους ο�οίους διεξάγονται συνεντεύξεις α�ό 

αξιωµατούχους της FRONTEX, �ροκειµένου να δια�ιστωθεί η εθνικότητα 

των κρατουµένων αλλοδα�ών. 

Ειδικότερα ζητήµατα τα ο�οία αναδείχθηκαν, α�ό την �εριήγηση του 

κλιµακίου στους χώρους, αλλά και α�ό τις συζητήσεις µε τους αρµοδίους 

αστυνοµικούς και τους κρατούµενους, α�οτελούν τα ακόλουθα:  

Μολονότι η µέγιστη χωρητικότητα των κρατητηρίων ανέρχεται σε 80 

άτοµα, την ηµέρα της ε�ίσκεψης κρατούνταν 122 αλλοδα�οί διαφόρων 

εθνικοτήτων, κυρίως Γκάνας, Νιγηρίας, Ιράκ,  σε τρείς  διακριτούς χώρους. 

Στον έναν χώρο συνωστίζονταν οι κρατούµενοι, άνδρες και γυναίκες 

µαζί, οι ο�οίοι �ρόκειται να �εράσουν α�ό τη συνέντευξη της FRONTEX, 

καθήµενοι ή ξα�λωµένοι στο �άτωµα. Η αίθουσα δεν είχε ε�αρκή φωτισµό, 

εξαερισµό και θέρµανση και η ατµόσφαιρα ήταν �νιγηρή. Να σηµειωθεί ότι 

στον χώρο υ�ήρχε ένα (1) καρτοκινητό τηλέφωνο. Λόγω της αδυναµίας 

συνεχούς �ρόσβασης σε χώρο υγιεινής (τουαλέτα), �αρατηρείται το 

φαινόµενο οι κρατούµενοι αλλοδα�οί να βγαίνουν στο �ροαύλιο, για τις 
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σωµατικές τους ανάγκες ή στην άκρη του διαδρόµου µ�ροστά α�ό το χώρο 

φύλαξης, γεγονός το ο�οίο υ�έ�εσε και στην αντίληψη του κλιµακίου κατά 

την ώρα της ε�ίσκεψης.  

Στους υ�όλοι�ους δύο θαλάµους, οι ο�οίοι, ε�ίσης, δεν �ληρούσαν 

τις στοιχειώδεις �ροϋ�οθέσεις διαβίωσης ούτε για µία ηµέρα (έλλειψη 

φωτισµού και εξαερισµού, µη τήρηση ο�οιωνδή�οτε κανόνων υγιεινής και 

καθαριότητας), κρατούνταν αλλοδα�οί, οι ο�οίοι ενέ�ι�ταν σε άλλες 

κατηγορίες, ό�ως αιτούντες άσυλο ή υ�ό α�έλαση. 

Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των αστυνοµικών οργάνων, οι 

αλλοδα�οί κρατούµενοι δεν �αραµένουν �ερισσότερο α�ό  3-15 ηµέρες, 

λόγω της ανε�άρκειας  των χώρων και των δυσµενών συνθηκών διαβίωσης σε 

αυτούς. Ωστόσο, τόσο α�ό τον έλεγχο των βιβλίων όσο και α�ό συζητήσεις µε 

κρατούµενους �ροέκυψε ότι �ολλοί α�ό αυτούς �αρέµεναν στους χώρους 

κράτησης  ε�ί δύο, τρείς έως και �έντε µήνες. Χαρακτηριστικά, 

εντο�ίσθηκαν δύο Νιγηριανοί αιτούντες άσυλο, οι ο�οίοι  είχαν υ�οβάλει 

αίτηµα ασύλου α�ό τις 24.2.2011 και �αρέµεναν κρατούµενοι µέχρι την 

ηµέρα της ε�ίσκεψης του κλιµακίου (19.3.2011).  

Στο ε�ίµαχο Τµήµα δεν ε�ιτρέ�εται ο �ροαυλισµός των 

κρατουµένων, µε �ροφανείς συνέ�ειες στη ψυχολογική κατάσταση των 

κρατουµένων, αλλά και στις σχέσεις τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους 

αστυνοµικούς. Τα ε�ιχειρήµατα �ου �ροβλήθηκαν α�ό τα αρµόδια 

αστυνοµικά όργανα όσον αφορά την �ρακτική αυτή, εστιάστηκαν στην 

αδυναµία ελέγχου των κρατουµένων λόγω του µειωµένου αριθµού 

αστυνοµικών. 

Ιατροφαρµακευτική φροντίδα �αρέχεται α�ό έναν γιατρό και µία 

νοσηλεύτρια, ενώ, σύµφωνα �άντα µε την ίδια �ληροφόρηση, το Κέντρο 

ε�ισκέ�τονται κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος.  

Ε�ι�λέον, ό�ως τονίσθηκε α�ό τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα η 

�ρόσφατη κατάργηση της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, η ο�οία µέχρι τότε 

ήταν αρµόδια για την κάλυψη των λειτουργικών δα�ανών του Κέντρου, 

ε�έτεινε ακόµη �ερισσότερο τις κακές συνθήκες λειτουργίας του Κέντρου, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τη χορήγηση βασικών ειδών �ρώτης ανάγκης.  
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Τέλος, η αστυνοµική δύναµη του Τµήµατος ανέρχεται �ερί�ου σε 40 

άτοµα, τα ο�οία κατανέµονται ανά βάρδια τέσσερα άτοµα, ιδιαίτερα µικρός 

αριθµός  για τις ανάγκες του Τµήµατος. 

 Θα �ρέ�ει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι οι αστυνοµικοί, τόσο σε αυτό το 

Τµήµα, αλλά και στα υ�όλοι�α της �εριοχής, καλούνται να αντα�οκριθούν 

σε �οικίλες υ�οχρεώσεις, �ολλές α�ό τις ο�οίες ξεφεύγουν α�ό την τυ�ική 

έννοια αστυνοµικών καθηκόντων. Είναι ε�ιφορτισµένοι τόσο µε τη 

διενέργεια διοικητικών διαδικασιών όσο και µε τη διαχείριση των 

καθηµερινών και κοινωνικών αναγκών των κρατουµένων. Η διανοµή 

φαγητού ή ειδών υγιεινής, η φροντίδα ακόµη και για την στοιχειώδη 

καθαριότητα, ενίοτε, των χώρων, η φύλαξη αυτών, οι τρέχουσες διοικητικές 

υ�οχρεώσεις σε συνδυασµό µε τις ανυ�όφορες συνθήκες �αραµονής στα 

ε�ίµαχα Τµήµατα, δηµιουργούν καταστάσεις άγχους και α�ελ�ισίας, οι 

ο�οίες δοκιµάζουν ή και ξε�ερνούν τα όρια αντοχής των αστυνοµικών 

οργάνων.  

 

Β) Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Φερών 

 

Το Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Φερών ανήκει στην αρµοδιότητα της 

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αλεξανδρού�ολης και καλύ�τει τις ανάγκες της 

ευρύτερης �εριοχής Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας. Το τµήµα έχει 

�ροσω�ικό 103 άτοµα, µε 10-12 άτοµα σε κάθε βάρδια.  

Οι διοικητικές υ�ηρεσίες στεγάζονται σε ένα διώροφο κτίριο, �αλαιάς 

κατασκευής και ο χώρος κράτησης είµαι µία ισόγεια �ρόχειρη κατασκευή, 

α�οτελούµενη α�ό τρεις θαλάµους κράτησης, δύο εκ δεξιών της εισόδου του 

χώρου, µε ενιαίο µικρό �ροαύλιο χώρο και ένα εξ αριστερών, µε ε�ίσης 

µικρό �ροαύλιο χώρο. Ο εν λόγω χώρος κράτησης έχει συνολική 

χωρητικότητα 40 ατόµων. Το τµήµα διαθέτει έναν ιατρό, έναν νοσοκόµο, 

έναν ψυχολόγο, δύο διερµηνείς και έναν υ�άλληλο της FRONTEX.  

Κατά την ε�ίσκεψή µας δια�ιστώσαµε ότι στους χώρους κρατούνταν 

37 γυναίκες και 89 άντρες, συνολικά δηλαδή υ�ήρχαν 126 κρατούµενοι 

αλλοδα�οί, κυρίως α�ό το Μαρόκο, Αλγερία, Άγιο ∆οµήνικο και Ιράκ. Ο 
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χρόνος κράτησης κυµαινόταν µέχρι �ρόσφατα α�ό 2-5 µήνες, ενώ κατά την 

�ερίοδο της ε�ίσκεψής µας ο χρόνος αυτός είχε µειωθεί στους 1-2 µήνες 

λόγω του συνεχώς αυξανόµενου αριθµού των κρατουµένων. Στο χώρο 

κρατούνταν δύο ασυνόδευτα ανήλικα, ένα συνοδευόµενο α�ό τον �ατέρα του 

καθώς και ένα ανδρόγυνο. Στο σηµείο αυτό θα �ρέ�ει να αναφερθεί ότι µας 

ε�ισηµάνθηκαν οι σοβαρές ε�ι�τώσεις της α�ουσίας α�οτελεσµατικού 

συστήµατος δια�ίστωσης της ανηλικότητας αλλά και της εν γένει εφαρµογής 

του νοµοθετικού �λαισίου �ερί ασυνόδευτων ανηλίκων. Το �ρόβληµα του 

συνωστισµού ήταν ιδιαίτερα έντονο ενώ οι  κρατούµενοι ήταν αναγκασµένοι 

να κοιµούνται ακόµη και στους �ροαύλιους χώρους. Υ�ήρξε �ροσ�άθεια 

διαχωρισµού ανδρών και γυναικών, στο βαθµό �ου κρατούνταν στους δύο 

ξεχωριστούς θαλάµους, �ου βρίσκονται εκ δεξιών της εισόδου, οι ο�οίοι 

ωστόσο, ό�ως �ροαναφέρθηκε, ε�ικοινωνούν µε ενιαίο �ροαύλιο, καθώς 

�εραιτέρω οι �όρτες των χώρων είναι ανοιχτές συνεχώς. Ως εκ τούτου, η 

κράτηση είναι ουσιαστικά µικτή. Στον τρίτο θάλαµο �ου βρίσκεται εξ 

αριστερών της εισόδου κρατούνταν α�οκλειστικά άνδρες Αφρικανικής 

καταγωγής. 

Τέλος, η αστυνοµική δύναµη του Τµήµατος ανέρχεται �ερί�ου σε 103 

άτοµα, τα ο�οία κατανέµονται ανά βάρδια δέκα έως δώδεκα άτοµα. Ωστόσο, 

έντονο ήταν το αίσθηµα του άγχους, της κό�ωσης και της α�ελ�ισίας εκ 

µέρους των αστυνοµικών οργάνων, οι ο�οίοι αντιµετω�ίζουν τα ίδια 

�ροβλήµατα, ό�ως αυτά ήδη αναφέρθηκαν στο υ�ό στοιχεία Α1 του 

�αρόντος. Ιδιαιτέρως µας ε�ισηµάνθηκαν οι δυσµενείς ε�ι�τώσεις της 

αδυναµίας µετάθεσης των υ�ηρετούντων αστυνοµικών για �έντε έτη α�ό 

την αλλαγή του σχετικού νοµοθετικού �λαισίου �ερί (�ρώην) 

συνοριοφυλάκων. 

 

Γ) Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου 

 

Το Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου ανήκει στην αρµοδιότητα 

της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αλεξανδρού�ολης και καλύ�τει τις ανάγκες 

της ευρύτερης �εριοχής Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας. Το τµήµα 
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έχει �ροσω�ικό 66 άτοµα, µε έξι άτοµα σε κάθε βάρδια. Σηµειώνεται ότι 

κλιµάκιο του ΣτΠ είχε ε�ισκεφθεί και �αλαιότερα το εν λόγω Τµήµα, κατά 

το χρονικό διάστηµα 25-30 Ιουνίου 2007.12  

Παρά το γεγονός ότι οι αστυνοµικές υ�ηρεσίες στεγάζονται �λέον σε 

ένα �ρόσφατα ανεγερθέν διώροφο κτίριο, το ο�οίο φαίνεται να �ληροί 

ικανο�οιητικώς τις ανάγκες της υ�ηρεσίας, οι δοµές κράτησης των 

αλλοδα�ών �αραµένουν οι ίδιες και δεν έχουν βελτιωθεί ούτε στο ελάχιστο 

τα τελευταία χρόνια. Ο χώρος κράτησης των αλλοδα�ών �αραµένει µια 

.ρόχειρη κατασκευή α.οτελούµενη α.ό δύο χώρους µε �έτρινα κρεβάτια και 

έναν µικρό �ροθάλαµο. Η µέγιστη χωρητικότητα των κρατητηρίων ανέρχεται 

σε 36 άτοµα, (σύµφωνα µε τον ε�ικεφαλής της υ�ηρεσίας), �άντα ωστόσο 

υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι οι χώροι αυτοί �ροορίζονται για ολιγοήµερη 

κράτηση καθώς σε καµία �ερί�τωση δεν �ληρούν τις �ροδιαγραφές χώρου 

µακρόχρονης �αραµονής. 

Ωστόσο, κατά την ε�ίσκεψή µας δια�ιστώσαµε ότι ο χώρος αυτός είχε 

µετατρα�εί σε χώρο µακρόχρονης διοικητικής, κατά κύριο λόγο, κράτησης 

(διάρκειας, κατά µέσο όρο 3 και 4 µήνες). Η µακρόχρονη �αραµονή των 

�αράνοµα εισερχοµένων αλλοδα�ών, σε συνδυασµό µε τον συνωστισµό �ου 

δια�ιστώσαµε κατά την ε�ίσκεψή µας, καθώς κρατούνταν 56 άτοµα 

(Μαροκινοί, Αλγερινοί και Σύριοι στο µεγαλύτερο �οσοστό), διοικητικοί 

κρατούµενοι κατά κύριο λόγο (συµ�εριλαµβανοµένου ενός µικρού αριθµού 

�οινικών κρατουµένων) καθιστούσαν τις συνθήκες κράτησης στο εν λόγω 

Τµήµα α�αράδεκτες. Το µεγαλύτερο �οσοστό των κρατουµένων κοιµόταν στο 

�άτωµα µέσα στους δύο χώρους κράτησης αλλά και στον �ροθάλαµο, ο 

ο�οίος υ�οκαθιστούσε τον �ροαυλισµό, στον βαθµό �ου οι δυο χώροι 

κράτησης ήταν ανοιχτοί και οι αλλοδα�οί µ�ορούσαν καθόλη την διάρκεια 

της ηµέρα να κινούνται µεταξύ αυτών και του �ροθαλάµου. Α�ό τους δυο 

χώρους υγιεινής (τουαλέτα-ντους), ο ένας ήταν εκτός λειτουργίας, µε 

α�οτέλεσµα το σύνολο των κρατουµένων να εξυ�ηρετείται α�ό τον έναν 

χώρο, γεγονός το ο�οίο είναι εκ των �ραγµάτων αδύνατο, µε όλες τις 

συνέ�ειες �ου αυτό ε�ιφέρει για τις συνθήκες υγιεινής. 

                                                 
12 Βλ. http://www.synigoros.gr/allodapoi/pdfs/_autopsia_thraki_29_01.pdf.  
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Σηµειώνεται ότι για λόγους ασφαλείας, ό�ως µας ελέχθη, δεν 

ε�ετρά�η στο κλιµάκιο να εισέλθει στον �ροθάλαµο και τους χώρους 

κράτησης και η ε�αφή µε τους κρατουµένους έγινε στην είσοδο του 

�ροθαλάµου, «�ίσω α�ό τα κάγκελα». 

Για λόγους ασφαλείας ε�ίσης, λόγω αδυναµίας διαχείρισης του 

αριθµού των κρατουµένων, σύµφωνα µε τον ε�ικεφαλής του Τµήµατος, ο 

�ροαυλισµός εξαρτάται κάθε φορά α�οκλειστικά α�ό τον αριθµό των 

κρατουµένων, �αρότι υ�άρχει �εριφραγµένος �ροαύλιος χώρος, ο ο�οίος 

φαίνεται να �ληροί τις ελάχιστες �ροδιαγραφές ασφαλείας. Οι 

ε�ικαλούµενοι λόγοι ασφαλείας, ενδεχοµένως �ροσχηµατικοί, εκ µέρους 

των αστυνοµικών οργάνων, οι ο�οίοι α�οκλείουν τον �ροαυλισµό των 

αλλοδα�ών φαίνεται, σε µεγάλο βαθµό να ενισχύονται α�ό την αυξηµένη 

�οινική ευθύνη των οργάνων σε �ερί�τωση α�όδρασης διοικητικού 

κρατουµένου, η ο�οία είναι ίδια µε εκείνη σε �ερί�τωση α�όδρασης 

�οινικού κρατουµένου. Ως εκ τούτου, ο �ροαυλισµός φαίνεται να γίνεται, 

σχεδόν α�οκλειστικά, στον �ροθάλαµο. 

Υ�ό τις ανωτέρω συνθήκες εκφεύγει των ορίων φαντασίας το γεγονός 

ότι, σύµφωνα µε τον ε�ικεφαλής, ο αριθµός των κρατουµένων στον εν λόγω 

χώρο ανήλθε κατά το �ρόσφατο �αρελθόν στα 150 άτοµα. 

Ο δια�ιστωθείς σοβαρός συνωστισµός των αλλοδα�ών µε όλες τις 

συνέ�ειες �ου αυτός, σχεδόν νοµοτελειακά, ε�έφερε στις συνθήκες υγιεινής 

και κράτησης αλλά και στην δυνατότητα �ροαυλισµού α�οτυ�ώνει και 

ε�ιβεβαιώνει, δυστυχώς, τους �ροβληµατισµούς του ΣτΠ, ό�ως αυτοί είχαν 

εκφραστεί στην α�ό 29.10.2007 έκθεση αυτοψίας στο ίδιο Τµήµα. 

Σε κάθε �ερί�τωση οι �ληροφορίες �ου λάβαµε �ερί ύ�αρξης µίας 

θέσης ιατρού, νοσοκόµου και ψυχολόγου είναι ενθαρρυντικές, ωστόσο, δεν 

φαίνεται να δύνανται να αντισταθµίσουν ή α�αλύνουν τις α�άνθρω�ες και 

εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης.  
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∆) Κέντρο Κράτησης στο Φυλάκιο Ορεστιάδας (Τµήµα Συνοριακής 

Φύλαξης Κυ�ρίνου) 

 

 Στην �εριοχή Φυλάκιο της Ορεστιάδας (Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης 

Κυ�ρίνου) λειτουργεί α�ό τις αρχές του έτους 2007 το Κέντρο Κράτησης 

Αλλοδα�ών, το ο�οίο καλύ�τει τις ανάγκες της ευρύτερης �εριοχής Θράκης 

και Ανατολικής Μακεδονίας.  

 Εκτός α�ό το ανωτέρω κέντρο, εξακολουθούν να κρατούνται 

αλλοδα�οί και στα κρατητήρια των κατά τό�ον Τµηµάτων Συνοριακής 

Φύλαξης (�.χ. Φερών, Σουφλίου, Τυχερού, Μεταξάδων, Νέου Χειµωνίου 

κλ�.) είτε µέχρι να αφεθούν ελεύθεροι, είτε µέχρι να µεταχθούν στο 

Φυλάκιο. Ε�ίσης, δια�ιστώθηκε ότι σε �ερί�τωση άφιξης νέων 

κρατουµένων, κρατούµενοι α�ό το Φυλάκιο µεταφέρονται στα κρατητήρια 

των �ροαναφερθέντων τµηµάτων συνοριακής φύλαξης.  

 Κατά τον χρόνο της ε�ίσκεψης (18.03.2011), στο Κέντρο Κράτησης 

κρατούνταν 412 αλλοδα�οί (317 άνδρες, 29 γυναίκες και 66 ανήλικοι) 

διαφόρων εθνικοτήτων (�.χ. Αίγυ�τος, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, 

Αφγανιστάν, Μυανµάρ, Γεωργία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Κίνα, Κονγκό, 

Λιβύη, Μαρόκο, Νιγηρία, Πακιστάν, Συρία, Τυνησία, Παλαιστίνη κλ�). 

Ό�ως ενηµερωθήκαµε, κατά τους �ροηγούµενους µήνες ο αριθµός 

κρατουµένων ήταν σχεδόν ο δι�λάσιος (σηµ.: η δυναµικότητα του κέντρου 

είναι 300 άτοµα). 

 Nα σηµειωθεί ε�ίσης ότι κατά τον χρόνο της ε�ίσκεψης στο Φυλάκιο 

κρατούνταν 66 ασυνόδευτοι ανήλικοι για ιδιαιτέρως µεγάλο χρονικό 

διάστηµα (σηµ.: �ερί�ου 5 µήνες), ε�ειδή δεν υ�ήρχαν θέσεις σε ξενώνες ή 

κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων ώστε να µεταφερθούν εκεί.  

 Στο κέντρο υ�άρχει ε�ίσης κλιµάκιο της FRONTEX, το ο�οίο σε 

συνεργασία µε άνδρες της ΕΛ.ΑΣ διενεργεί την καταγραφή των 

νεοεισερχόµενων αλλοδα�ών. Για τις ανάγκες της καταγραφής έχει 

δηµιουργηθεί και ειδικός χώρος, ό�ου διενεργείται η σχετική διαδικασία 

(�.χ. καταγραφή �ροσω�ικών στοιχείων, �ροσω�ική συνέντευξη, λήψη 

δακτυλικών α�οτυ�ωµάτων κλ�.). Αντι�ροσω�εία της FRONTEX βρίσκεται 
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στην �εριοχή α�ό το καλοκαίρι του 2010 στο �λαίσιο συνδροµής των 

ελληνικών αρχών στα θέµατα ελέγχου των συνόρων και της εφαρµογής της 

Συνθήκης Schengen.  

 Το Κέντρο Κράτησης στο Φυλάκιο Ορεστιάδας, ενώ κατά την έναρξη 

της λειτουργίας του είχε ανακαινισθεί �λήρως, ήδη εµφανίζει σοβαρές 

φθορές και �ροβλήµατα στην συντήρηση και λειτουργία του, κυρίως λόγω 

της κράτησης ιδιαιτέρως µεγαλύτερου αριθµού ανθρώ�ων. Η κράτηση των 

αλλοδα�ών λαµβάνει χώρα σε ε�τά (7) θαλάµους µε εσωτερικές τουαλέτες 

και ντούς. Κατά τον χρόνο της ε�ίσκεψης, οι γυναίκες και οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι κρατούνταν σε ξεχωριστούς θαλάµους. Οι συνθήκες κράτησης 

λόγω του υ�ερ�ληθυσµού ήταν ιδιαιτέρως �ροβληµατικές. Ε�ίσης, σύµφωνα 

µε την ενηµέρωση, την ο�οία είχαµε α�ό τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, 

δεν γίνεται �ροαυλισµός των κρατουµένων λόγω του µεγάλου αριθµού 

αυτών και της µη ύ�αρξης ε�αρκούς �ροσω�ικού για την φύλαξή τους. 

  Ό�ως ενηµερωθήκαµε, το �ροσω�ικό φύλαξης (αστυνοµικοί) είναι 

�ενήντα �έντε (55) άτοµα και α�ασχολούνται οκτώ (8) άτοµα στην κάθε 

βάρδια.  

 Στον χώρο υ�άρχει ιατρείο και αναρρωτήριο. Ενηµερωθήκαµε ότι 

εκεί υ�ηρετούν  ένας (1) ιατρός, ένας (1) νοσηλευτής και ένα (1) ψυχολόγος. 

Ήδη α�ό τον Μάρτιο του 2011,  υ�άρχει εγκατεστηµένη κινητή µονάδα του 

Υ�ουργείου Υγείας για την εξέταση των νεοεισερχόµενων αλλοδα�ών.  

 Κατά την ε�ίσκεψή µας ενηµερωθήκαµε για τα �ροβλήµατα, �ου 

υ�άρχουν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κέντρου. 

Συγκεκριµένα δια�ιστώθηκε ότι υ�άρχει σηµαντικό �ρόβληµα στην 

χρηµατοδότηση της λειτουργίας του κέντρου εξαιτίας της �ρόσφατης 

αλλαγής του νοµοθετικού �λαισίου και της κατάργησης της νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, η ο�οία µέχρι τότε ήταν αρµόδια για την κάλυψη των 

σχετικών δα�ανών σε συνεργασία µε το Υ�ουργείο Εσωτερικών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι λόγω της έλλειψης χρηµατοδότησης και 

της µη εξόφλησης οφειλών στους �ροµηθευτές υ�άρχουν βασικές ελλείψεις 

σε είδη �ρώτης ανάγκης (�.χ. χαρτί υγείας, είδη υγιεινής, κλινοσκε�άσµατα 

κλ�). Ε�ίσης ανησυχία εκφράστηκε και για την συνέχιση της τροφοδοσίας 
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και της σίτισης λόγω του γεγονότος ότι η σύµβαση, �ου είχε συναφθεί µε 

ιδιωτική εταιρεία catering θα έληγε µέσα στις ε�όµενες ηµέρες. 

 Αναφέρθηκαν ε�ίσης �ροβλήµατα, τα ο�οία υ�άρχουν στην 

ενηµέρωση και την ε�ικοινωνία µε τους κρατουµένους, λόγω της έλλειψης 

διερµηνέων.  

 Α�ό τις συζητήσεις, τις ο�οίες είχαµε µε κρατουµένους δεν φάνηκε 

να είναι ιδιαιτέρως ενηµερωµένοι σχετικά µε την διαδικασία ασύλου. 

Ε�ίσης δεν υ�ήρχε ε�αρκής ενηµέρωση ούτε για τους λόγους κράτησής 

τους, την διάρκεια αυτής κλ�. Περαιτέρω θα �ρέ�ει να αναφερθεί ότι 

κά�οιοι κρατούµενοι διαµαρτύρονταν ότι είχαν δώσει χρήµατα σε 

δικηγόρους για την υ�οβολή αιτήµατος ασύλου ή αντιρρήσεων κατά της 

κράτησής τους χωρίς όµως να έχουν �ροβεί σε καµία ενέργεια για την 

εκ�ροσώ�ησή τους ή την �ροστασία των δικαιωµάτων τους. 

 Θα �ρέ�ει ε�ίσης να σηµειωθεί ότι κατά την ε�ίσκεψη στο κέντρο 

συναντήσαµε και αλλοδα�ούς, οι ο�οίοι είχαν εµφανή σηµάδια 

αυτοτραυµατισµού (κόψιµο µε αιχµηρά αντικείµενα). Ό�ως µας 

ενηµέρωσαν οι ίδιοι, αλλά και οι αστυνοµικοί, ο αυτοτραυµατισµός τους 

έγινε σε εκδήλωση διαµαρτυρίας για την �αράταση της κράτησής τους, ενώ 

οι ίδιοι είχαν εκφράσει την ε�ιθυµία τους να ε�ιστρέψουν στις χώρες 

�ροέλευσής τους (βλ. Αίγυ�το, Μαρόκο, Τυνησία).  

  

 

Ε) Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Νέου Χειµωνίου  

 

 Κατά την ε�ίσκεψή µας (18.03.2011) στο Τµήµα Συνοριακής 

Φύλαξης Νέου Χειµωνίου, συνολικής χωρητικότητας 15 ατόµων, 

κρατούνταν 12 άτοµα. 

 Ό�ως µας ενηµέρωσαν οι αστυνοµικοί, η �λειοψηφία των 

κρατουµένων, �ου βρίσκονταν εκεί, έχει µεταφερθεί α�ό άλλα κέντρα 

κράτησης και κυρίως α�ό το κέντρο κράτησης στο Φυλάκιο λόγω µη 

ύ�αρξης θέσεων εκεί. Μας �ληροφόρησαν ότι αυτό α�οτελεί συνήθη 

�ρακτική, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού των αφίξεων και της έλλειψης 
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χώρων κράτησης. Ε�ίσης, οι εντολές για την άρση της κράτησής τους 

γίνονται α�ό την αρµόδια αστυνοµική αρχή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 

Ορεστιάδας. Οι κρατούµενοι �αραµένουν έγκλειστοι για όσο διάστηµα 

�αραµείνουν εκεί, καθώς στο συγκεκριµένο χώρο δεν υ�άρχει δυνατότητα 

�ροαυλισµού.  

Ειδικότερα για τις συνθήκες κράτησης στο ανωτέρω Τµήµα αξίζει να 

αναφερθεί ότι σε κά�οια κελιά δεν υ�ήρχαν κρεβάτια και οι κρατούµενοι 

κοιµόντουσαν στο �άτωµα. ∆ια�ιστώθηκαν ε�ίσης σηµαντικές ελλείψεις 

στους χώρους κράτησης (βλ. έλλειψη ντους, έλλειψη θέρµανσης και 

φυσικού φωτισµού). Περαιτέρω θα �ρέ�ει να αναφερθεί ότι κατά τον χρόνο 

της ε�ίσκεψης υ�ήρξαν διαµαρτυρίες α�ό κρατουµένους για ανάρµοστη 

συµ�εριφορά των αστυνοµικών (κυρίως λεκτική), αλλά υ�ήρξαν και 

καταγγελίες για βιαιο�ραγίες σε βάρος τους (�.χ. χαστούκια, τράβηγµα 

µαλλιών). ∆ιαµαρτυρίες ε�ίσης υ�ήρξαν α�ό µέρους κά�οιων αλλοδα�ών 

για την λανθασµένη καταγραφή της εθνικότητάς τους α�ό το κλιµάκιο της 

FRONTEX. 

Αναφορικά δε µε τις διαδικασίες, οι ο�οίες τηρούνται τόσο για την 

κράτησή τους, όσο και την διαδικασία ασύλου, οι εκεί υ�ηρετούντες 

αστυνοµικοί µας ενηµέρωσαν ότι δεν έχουν �ληροφόρηση για την 

κατάσταση των κρατουµένων �.χ. τον συνολικό χρόνο της κράτησης, αν 

έχουν υ�οβάλει αίτηµα ασύλου κλ�., καθώς η µεταγωγή τους γίνεται α�ό 

την αρµόδια αστυνοµική διεύθυνση και εκείνοι είναι αρµόδιοι µόνο για την 

φύλαξή τους σύµφωνα µε τις εντολές �ου δέχονται. Αναφορικά δε, µε την 

διαδικασία ασύλου και την ενηµέρωσή των κρατουµένων για την υ�οβολή 

αιτήµατος ασύλου, µας �ληροφόρησαν ότι  έχουν εντολή µόνο για την 

φύλαξη τους.  

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στο συγκεκριµένο τµήµα εντο�ίσαµε 

και τρεις (3) αλλοδα�ούς αιτούντες άσυλο, οι ο�οίοι είχαν υ�οβάλει 

αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε �ροβλήµατα στην 

διαδικασία ασύλου, και είχαν µεταφερθεί εκεί α�ό το Φυλάκιο. 
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ΣΤ) Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων 

 

 Στο ανωτέρω τµήµα, συνολικής χωρητικότητας 15 ατόµων, 

κρατούνταν κατά την ε�ίσκεψή µας (18.03.2011) 19 άτοµα. Οι εκεί 

υ�ηρετούντες αστυνοµικοί µας ενηµέρωσαν οµοίως ότι οι κρατούµενοι 

µεταφέρονται α�ό άλλα κέντρα κράτησης, όταν υ�άρχει �ρόβληµα χώρου.  

Θα �ρέ�ει ε�ίσης να αναφερθεί ότι ούτε στο ανωτέρω κέντρο υ�ήρχε 

η δυνατότητα �ροαυλισµού µε συνέ�εια οι κρατούµενοι να �αραµένουν 

έγκλειστοι µέχρι να αφεθούν ελεύθεροι ή να µεταφερθούν σε άλλο χώρο 

κράτησης. Αναφορικά µε τα ε�ί µέρους ζητήµατα των συνθηκών κράτησης, 

θα �ρέ�ει να σηµειωθεί ότι  υ�ήρχαν κλίνες για όλους τους κρατουµένους, 

αλλά οι συνθήκες υγιεινής ήταν αρκετά άσχηµες (�.χ. έλλειψη 

καθαριότητας, βρώµικα κλινοσκε�άσµατα, έλλειψη ειδών υγιεινής κλ�). 

Στον χώρο υ�ήρχε θέρµανση, τουαλέτα και ντους. 

 Ανάµεσα στους κρατουµένους υ�ήρχαν και α�ορριφθέντες αιτούντες 

άσυλο αλλοδα�οί. Σχετικά µε την διαδικασία ενηµέρωσής τους (�.χ. την 

ε�ίδοση των α�οφάσεων, την ενηµέρωση για το δικαίωµα άσκησης 

�ροσφυγής κλ�.) οι αστυνοµικοί δεν ήταν σε θέση να µας ενηµερώσουν, 

καθώς, ό�ως και οι συνάδελφοι τους στο Νέο Χειµώνιο, µας ενηµέρωσαν ότι 

είναι αρµόδιοι µόνο για την φύλαξή τους και δεν έχουν κά�οια άλλη 

ενηµέρωση ή εµ�λοκή στην διαδικασία. Οι εντολές και οι �ροσω�ικοί 

φάκελοι των κρατουµένων κρατούνται στην αρµόδια Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 

Ορεστιάδας.  

Εντο�ίστηκαν ε�ίσης και άτοµα, τα ο�οία αντιµετώ�ιζαν 

�ροβλήµατα υγείας. Ό�ως µας ενηµέρωσαν οι αστυνοµικοί, στους ανωτέρω 

κρατουµένους είχε χορηγηθεί φαρµακευτική αγωγή ή/και είχαν 

�ροηγουµένως νοσηλευθεί.   

Οι αστυνοµικοί µας ενηµέρωσαν ότι µεταξύ των κρατουµένων 

υ�ήρχαν υ�όδικοι ή/και κατάδικοι, οι ο�οίοι κρατούνταν στα κρατητήρια 

λόγω µη ύ�αρξης θέσεων στα σωφρονιστικά καταστήµατα της �εριοχής.  
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Τέλος, αναφέρθηκαν τα σηµαντικά �ροβλήµατα στην ε�ικοινωνία µε 

τους κρατουµένους, τον εντο�ισµό των αναγκών τους και την �αροχή σε 

αυτούς της κατάλληλης �ροστασίας ελλείψει διερµηνέων.  

 

ΙΙ. Νοµός Ροδό�ης 

Κέντρο Κράτησης Αλλοδα�ών Βέννας 

 

Το εν λόγω Κέντρο Αλλοδα�ών, το ο�οίο  βρίσκεται στις �αρυφές του 

∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Βέννας του ∆ήµου Μαρώνειας, στον Νοµό 

Ροδό�ης,  συνίσταται σε ένα κύριο οικοδόµηµα, το ο�οίο �ριν µετατρα�εί σε 

χώρο κράτησης το 2001, χρησίµευε ως χώρος α�οθήκευσης σιτηρών στις 

εγκαταστάσεις του Σιδηροδροµικού Σταθµού Βέννας.  

Την ηµέρα της ε�ίσκεψης του κλιµακίου κρατούνταν στον χώρο 

�ερί�ου 202 άνδρες, ενώ σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή του Κέντρου η µέγιστη 

χωρητικότητα του Κέντρου είναι 214 άτοµα. Η µεγάλη �λειοψηφία των 

κρατουµένων �ροέρχονταν α�ό το Ιράκ, τη Συρία, το Πακιστάν, ενώ 

ανάµεσά τους υ�ήρχαν και αρκετοί αλλοδα�οί εθνικοτήτων Τυνησίας, 

Αλγερίας, Σοµαλίας και Νιγηρίας.  

 Το κλιµάκιο δια�ίστωσε ότι η στέγαση των κρατουµένων γίνεται σε 

έξι µεγάλους όµορους θαλάµους µε ε�αρκή φωτισµό και εξαερισµό, στον 

καθέναν α�ό τους ο�οίους κρατούνταν 30-37 άτοµα. Σε κάθε χώρο κράτησης 

αντιστοιχεί τουαλέτα και ντουζιέρες. Στον κοινό διάδροµο έξω α�ό τους 

θαλάµους υ�ήρχαν έξι καρτοκινητά τηλέφωνα, στα ο�οία είχαν �ρόσβαση οι 

κρατούµενοι. Ο �ροαυλισµός των κρατουµένων, σύµφωνα µε την 

�αρεχόµενη �ληροφόρηση α�ό τα αστυνοµικά όργανα, διεξάγεται  κάθε 

ηµέρα, κυκλικά, στις ώρες 10 �.µ -12µ.µ και 3-5 µ.µ., γεγονός �ου 

δια�ιστώθηκε και α�ό το κλιµάκιο, αφού κατά το χρόνο της ε�ίσκεψης 

(δωδεκάτη µεσηµβρινή) τµήµα των κρατουµένων �ροαυλίζονταν. 

Α�ό τις συζητήσεις �ου είχε το κλιµάκιο µε τον ∆ιοικητή του 

Κέντρου Κράτησης, �ροέκυψε ότι υ�άρχει ε�άρκεια σε είδη �ροσω�ικής 

υγιεινής, τα ο�οία �αρέχονται α�ό την �εριφέρεια, αλλά δεν υ�άρχει 

συνεργείο καθαρισµού, ενώ οι κουβέρτες και τα στρώµατα θα έ�ρε�ε να 
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ανανεωθούν, λόγω της �ολυετούς φθοράς και του ιδιαίτερα ελλι�ούς 

καθαρισµού τους. Όσον αφορά την ιατροφαρµακευτική φροντίδα, αυτή 

�αρέχεται α�ό έναν γιατρό �αθολόγο και  µία νοσηλεύτρια, οι ο�οίοι 

ε�ισκέ�τονται το Κέντρο α�ό ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή, κατά τις ώρες 

9�µ-5µ.µ. Ε�ι�λέον, ένας ψυχολόγος �αρέχει υ�οστήριξη στους 

κρατούµενους. Υ�άρχουν δύο µεταφραστές, ενώ η �ρόσβαση των δικηγόρων 

και των εκ�ροσώ�ων µη κυβερνητικών οργανώσεων �ου δραστηριο�οιούνται 

στην �εριοχή  είναι ανεµ�όδιστη.  

 Κατά την ε�ίσκεψη, �αρά�ονα εκφράσθηκαν α�ό τους κρατούµενους 

για µακροχρόνια κράτησή τους, η ο�οία µ�ορεί να διαρκούσε και µέχρι έξι 

µήνες. Χαρακτηριστική υ�ήρξε η �ερί�τωση Αλγερινών κρατουµένων, οι 

ο�οίοι κρατούνταν ε�ί �έντε, ήδη, µήνες, λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε 

διευκρινισθεί ακόµη α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες εάν η α�έλασή τους ήταν 

εφικτή ή όχι.  

Εξάλλου, ό�ως �ροέκυψε α�ό τη συζήτηση τόσο µε τον ∆ιοικητή όσο 

και τα αστυνοµικά όργανα, η αστυνοµική δύναµη του Κέντρου ανέρχεται 

στα είκοσι �έντε άτοµα, τα ο�οία κατανέµονται ανά βάρδια �έντε άτοµα. Θα 

�ρέ�ει να σηµειωθεί ότι στην αντίληψη του κλιµακίου υ�έ�εσε η ιδιαίτερα 

ελλι�ής υ�οδοµή των γραφείων των αστυνοµικών οργάνων. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι δεν υ�ήρχαν αρκετές καρέκλες για τους αστυνοµικούς, µε 

α�οτέλεσµα κά�οιοι α�ό αυτούς να �αραµένουν όρθιοι. 

Τέλος, θα �ρέ�ει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε εκτίµηση των 

αστυνοµικών, η αυτονόµηση του Χώρου Κράτησης της Βέννας α�ό το Τµήµα 

Σα�ών στο ο�οίο ανήκε, και η στελέχωσή του µε ίδια αστυνοµικά όργανα θα 

συντελούσε στην �λέον εύρυθµη λειτουργία του. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 
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