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Οι συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα∗
∗

Εισαγωγή

Το θέµα των συνθηκών κράτησης στην Ελλάδα Cεριλαµβανόταν εξ’
αρχής στις Cροτεραιότητες της Εθνικής ΕCιτροCής για τα ∆ικαιώµατα του
ΑνθρώCου (ΕΕ∆Α). Με αCόφαση της Ολοµέλειας της 21ης ΑCριλίου 2000
εCιφορτίσθηκαν τα Τµήµατα Α’ (Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων) και
Γ’ (Εφαρµογής των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου στους ΑλλοδαCούς) να το
εξετάσουν. Ταυτόχρονα, το

Ε’ Τµήµα (∆ιεθνούς

ΕCικοινωνίας

και

Συνεργασίας) ενεργοCοιήθηκε Cρος την κατεύθυνση της γνωστοCοίησης
Cρος την ΕΕ∆Α αCό το ΥCουργείο Εξωτερικών όλων των σχετικών Εκθέσεων
των διεθνών και ευρωCαϊκών οργάνων ελέγχου αλλά και των αντίστοιχων
αCαντήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης. Τέλος, είχε Cροηγηθεί η εξέταση
Cλευράς του θέµατος αCό τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οCοίος δηµοσιοCοίησε
το Cόρισµά του (13821/00/2.3.2000, Ποινική ∆ικαιοσύνη 11/2000, σελ. 1107).
Η Εισήγηση Cου ακολουθεί Cεριλαµβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: (α) Τα
σηµαντικότερα σηµεία των Cορισµάτων των αρµόδιων διεθνών και
ευρωCαϊκών οργάνων ελέγχου, (β) Το ειδικό ζήτηµα της µακρόχρονης
κράτησης των υCό αCέλαση αλλοδαCών δυνάµει δικαστικής ή διοικητικής
αCόφασης, (γ) Οι αCαντήσεις των αρµοδίων ελληνικών οργάνων στις
Cαρατηρήσεις της ΕΠΒ, (δ) Η εξέταση του ζητήµατος αCό τα αρµόδια Α’ και

∗ Εισηγητές: ΕCίκ. Καθ. Λ.-Α. Σισιλιάνος Αν. Προεδρεύων Α΄ Τµήµατος, Γ. Κτιστάκις και
Ν. ΣιταρόCουλος, ΕCιστηµονικοί Συνεργάτες ΕΕ∆Α. ∆ηµοσιεύθηκε στην Ποινική
∆ικαιοσύνη 10/2001, σελ. 1058-1063.

Γ’ Τµήµατα της ΕΕ∆Α και (ε) Προτάσεις της ΕΕ∆Α Cρος τις αρµόδιες
ελληνικές Αρχές.

Α. Τα ορίσµατα των διεθνών και ευρωαϊκών οργάνων ελέγχου

1.

Η ∆ιεθνής Σύµβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της
Αάνθρωης

και

της

Ταεινωτικής

Μεταχείρισης

ή

Τιµωρίας

υιοθετήθηκε αCό τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1984, τέθηκε σε
ισχύ το 1987 και κυρώθηκε αCό την Ελλάδα µε το Ν. 1872/1988. Η
Ελλάδα έχει αναγνωρίσει το δικαίωµα διακρατικής αλλά και ατοµικής
αναφοράς στο όργανο ελέγχου της Σύµβασης, την Ειτροή κατά των
Βασανιστηρίων (εφεξής ΕκΒ), (άρθρα 21 και 22 της Σύµβασης). Μέχρι
σήµερα έχει κατατεθεί µία µόνο ατοµική αναφορά (αρ.40/1996).1
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα υCοχρεούται να υCοβάλλει Cεριοδικές εκθέσεις
Cρος το συγκεκριµένο όργανο ενηµερώνοντας για τις κυβερνητικές
CροσCάθειες αCοτελεσµατικής Cρόληψης των βασανιστηρίων. Μέχρι
σήµερα η Ελλάδα υCέβαλε τρεις συνολικά εκθέσεις, το 1990, το 1993
και το 1999. Η τρίτη Έκθεση2 υCοβλήθηκε µε δύο χρόνια καθυστέρηση
ενώ µια τέταρτη ΄Εκθεση οφείλει η Ελλάδα να υCοβάλει έως τις 4
Νοεµβρίου 2001.
2.

Η Ευρωαϊκή Σύµβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της
Αάνθρωης

και

της

Ταεινωτικής

Μεταχείρισης

ή

Τιµωρίας

υιοθετήθηκε το 1987 αCό τα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της
ΕυρώCης και κυρώθηκε αCό την Ελλάδα µε το Ν. 1949/1991 (ΦΕΚ Α’
83). Το όργανο ελέγχου της Σύµβασης, η Ειτροή για την Πρόληψη
των Βασανιστηρίων (εφεξής ΕΠΒ), έχει εCισκεφτεί έκτοτε συνολικά
τέσσερις φορές την Ελλάδα: το 1993, το 1996, το 1997 και το 1999. Οι
εCισκέψεις το 1996 και το 1999 ήταν ad hoc εCισκέψεις, εκτός του
Αφορούσε την εCικείµενη αCέλαση ΑιθίοCα Cρόσφυγα Cου είχε βάσιµο φόβο δίωξης στη
χώρα του. Κρίθηκε ότι η Ελλάδα δεν είχε την Cρόθεση να εκθέσει τον Cροσφεύγοντα σε
τέτοιο κίνδυνο γιατί δεν εκτέλεσε την αCόφαση αCέλασης, του χορήγησε άδεια Cαραµονής
για ανθρωCιστικούς λόγους και ο Cροσφεύγων είχε στη διάθεσή του εκείνα τα ένδικα µέτρα
για να αντιδράσει σε Cιθανή µελλοντική αCόφαση αCέλασής του.
2 UN Doc. CAT/C/39/Add.3, 27 April 2000.
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Cρογραµµατισµού της ΕΠΒ. Η εCόµενη -Cεριοδική- εCίσκεψη έχει
Cρογραµµατισθεί για το 2001.3 Κύριος στόχος της εCίσκεψης του 1999
ήταν η εξέταση των συνθηκών και των όρων κράτησης και
µεταχείρισης των αλλοδαCών κρατουµένων (Cαρ. 10 της Έκθεσης).
3.

Το κυριότερο σηµείο των εCικρίσεων της ΕΠΒ αφορά την αCουσία
σηµαντικής Cροόδου αCό τις εCισκέψεις του 1993 και του 1997 έως
εκείνη του 1999. Η δε σύγκριση ήταν ευχερής γιατί η ΕCιτροCή
εCισκέφτηκε το 1993, το 1997 και το 1999 τους ακόλουθους τέσσερις τουλάχιστον- χώρους κράτησης και σωφρονιστικά καταστήµατα: τη
Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το
Κέντρο Κράτησης ΑλλοδαCών στον Αερολιµένα Αθηνών, το Κέντρο
Κράτησης

Κρατουµένων/Φυλακισµένων

Συγκρότηµα
Cερισσότερες

Φυλακών

του

Cροηγούµενες

στον

Πειραιά

και

το

Κορυδαλλού.

Σηµειώνεται

ότι

«οι

οδηγίες

συστάσεις

και

της

ΕΠΒ

Cαραµένουν Cρος εφαρµογή» (Cαρ.10 της Έκθεσης).
4.

Σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης διατυCώθηκαν δύο µόνο θετικά
σχόλια για (α) τις εντελώς Cρόσφατες εγκαταστάσεις κράτησης στο
αστυνοµικό τµήµα του Ανατολικού Αερολιµένα Αθηνών και (β) την σε
γενικές γραµµές κατάλληλη σχεδίαση των κελιών µόνο όµως για
σύντοµες χρονικές Cεριόδους κράτησης. Κατά τα άλλα, «υCήρξαν Cάρα
Cολλές σοβαρές ελλείψεις και µειονεκτήµατα» (Cαρ.19 της Έκθεσης).
Ενδεικτικά:
•

Οι όροι και οι συνθήκες κράτησης στη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση
Αττικής έχουν χειροτερέψει το 1999 Cαρόλο Cου κατά την εCίσκεψη
του 1997 είχαν διατυCωθεί αCό την ΕΠΒ Cολλές -κατεCείγουσας
φύσεως- συστάσεις (Cαρ.19 της Έκθεσης).

•

Ο χώρος του Κέντρου Μεταφοράς Πειραιά δεν έχει υCοστεί καµία
βελτίωση αCό το 1993 Cαρά τις έντονες συστάσεις της ΕΠΒ και

Η εισήγηση έχει λάβει υCόψη της την Έκθεση της ΕΠΒ (ηµεροµηνία εγγράφου 10-32000) Cου συντάχθηκε µετά την εCίσκεψη στην Ελλάδα της 26ης Οκτωβρίου έως 2ας
Νοεµβρίου του 1999. Έχει, εCίσης, λάβει υCόψη της τις τελευταίες Παρατηρήσεις της ΕκΒ
(κείµενο Α/49/44, Cαρ.148-158, 12.6.1994) Cου διατυCώθηκαν µετά την κατάθεση της
δεύτερης ελληνικής Έκθεσης (CAT/C20/Add.2) και την ακρόαση των εκCροσώCων της
ελληνικής κυβέρνησης (181η Σύνοδος της ΕκΒ, κείµενο CAT/C/SR.181, 21.4.1994).
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3

συνιστάται ρητά η µεταφορά του Κέντρου σε νέο κτίριο (Cαρ. 37 της
Έκθεσης).
•

Αν και το 1993 είχε αCοτελέσει αντικείµενο σειράς συστάσεων εκ
µέρους της ΕΠΒ η κατάσταση έχει ελάχιστα µεταβληθεί στο Κέντρο
Μεταφοράς Αθηνών (Cαρ. 39).

•

Καµία βελτίωση στο Αστυνοµικό Τµήµα ∆ραCετσώνας αν και η
κατάσταση εκεί είχε Cροκαλέσει την «Άµεση Παρατήρηση» (άρθρο 8
Cαρ. 5 της ΕυρωCαϊκής Σύµβασης) της ΕΠΒ κατά το 1997 (Cαρ. 20
της Έκθεσης).

•

«Εξοργιστικός» υCήρξε ο συνωστισµός στα Αστυνοµικά Τµήµατα
Γλυφάδας, Κολωνού και Οµόνοιας (Cαρ. 21, 22 και 23 της Έκθεσης).

•

Βρώµικοι χώροι και δραµατικές ελλείψεις στρωµάτων για τους
κρατούµενους εντοCίσθηκαν στο Τµήµα ΑλεξανδρουCόλεως (Cαρ. 24
και 25 της Έκθεσης).

5.

Η κατάσταση στο χώρο κράτησης αλλοδαCών Cου διατηρεί το
Μεταβατικό ΑCόσCασµα στις Φέρρες του Νοµού Έβρου «δεν άντεχε σε
καµία Cεριγραφή» (Cαρ. 31). Η ΕΠΒ τόνισε χαρακτηριστικά ότι η
κράτηση υCό τις ανωτέρω συνθήκες για Cαρατεταµένες Cεριόδους
αCοτελεί αCάνθρωCη και εξευτελιστική µεταχείριση (Cαρ. 33).
Σηµειωτέον ότι σύµφωνα µε την Cληροφόρηση Cου είχαµε αCό το
ΥCουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ο ανωτέρω χώρος κράτησης στις Φέρρες δεν
υφίσταται Cλέον.

6.

Όσον αφορά τα Σωφρονιστικά Καταστήµατα, το Cρόβληµα του
συνωστισµού
φυλακισµένοι

είχε

καταστεί

για 4.332

οξύτερο:

θέσεις

το

1997

υCήρχαν

5.432

ενώ το

1999

υCήρχαν 7.720

φυλακισµένοι για 4.700 θέσεις.4 Ταυτόχρονα, η ΕΠΒ διαCιστώνει ότι
«Cαρ’ όλες τις συστάσεις και οδηγίες εκ µέρους της το 1993 και το 1997
και των σχετικών εκθέσεων, οι συνθήκες και οι όροι κράτησης στα
σωφρονιστικά καταστήµατα Cαρέµεναν αµετάλλακτες» (Cαρ. 57 της
Έκθεσης).

4 Σύµφωνα µε τα Cιο Cρόσφατα στοιχεία, οι ελληνικές φυλακές έχουν δυναµικότητα 5.004
κρατουµένων και φιλοξενούν 8.300 αCό τους οCοίους το 45% είναι αλλοδαCοί.

4

7.

Θετικά βήµατα εντοCίστηκαν στο συγκρότηµα του Κορυδαλλού (Cαρ.
53)5 και στην δηµιουργία ειδικού σωφρονιστικού καταστήµατος για
ανηλίκους στον Αυλώνα (Cαρ. 58). Εντούτοις, η ΕΠΒ Cροβαίνει σε
αυστηρές συστάσεις για την κατάσταση της καθαριότητας και της
υδραυλικής εγκατάστασης στο Κατάστηµα του Αυλώνα Cου λειτουργεί
µόλις αCό το 1998 (Cαρ. 61).

8.

ΕCαναλαµβάνεται το 1999 η εCισήµανση του 1997 για την ανάγκη
λήψης εCειγόντων µέτρων για τον εCανέλεγχο λειτουργίας της
ψυχιατρικής µονάδας του Καταστήµατος του Κορυδαλλού και την
Cλήρη καταγραφή και Cερίθαλψη όσων τίθενται σε αCοµόνωση (Cαρ.
72). ΕCίσης η ΕκΒ εφιστά την Cροσοχή της Ελληνικής Κυβέρνησης
στη συµCεριφορά του ιατρικού CροσωCικού έναντι των κρατουµένων
(Cαρ. 157).

9.

Στο Παράρτηµα Ι της Έκθεσης Cαρατίθεται Cλήρης κατάλογος των
συστάσεων

και

οδηγιών

συµCεριλαµβανοµένων

των

της

ΕΠΒ

θεµάτων

για

όλα

νοµικής

τα

ζητήµατα,

Cροστασίας

των

αλλοδαCών, υγιεινής, βίας στις φυλακές, εκCαίδευσης των ανηλίκων
φυλακισµένων και εργασίας στις φυλακές.
10. Η εCίσκεψη της ΕΠΒ έληξε την 2α Νοεµβρίου 1999 µε τη διατύCωση
«Άµεσης Παρατήρησης» (άρθρο 8 Cαρ. 5 της ΕυρωCαϊκής Σύµβασης)
αναφορικά µε την κράτηση αλλοδαCών στα αστυνοµικά καταστήµατα
(Cαρ. 8):
•

Να σταµατήσει να λειτουργεί ο χώρος κράτησης στις Φέρρες.

•

Να έχει κάθε κρατούµενος ένα καθαρό στρώµα και κουβέρτες.

•

Καθαρές συνθήκες για την ικανοCοίηση των φυσικών αναγκών.

•

Τακτική αCολύµανση.

5 Το ΕυρωCαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου εξέτασε στην υCόθεση Peers κατά
της Ελλάδας τις συνθήκες κράτησής του Cροσφεύγοντα, Βρετανού υCηκόου, στις φυλακές
Κορυδαλλού και, ειδικότερα, στην ∆ Πτέρυγα των φυλακών. Η ΕυρωCαϊκή ΕCιτροCή
∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου CραγµατοCοίησε µάλιστα και εCιτόCια έρευνα στις 28.6.1998.
Συγκρίνοντας τις διαCιστώσεις της ΕΠΒ το 1993 και εκείνες της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής
∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου το 1998, το ∆ικαστήριο διαCίστωσε (ΑCόφαση 19.4.2001)
σοβαρή εCιδείνωση των συνθηκών κράτησης στο χώρο της ∆΄ Cτέρυγας των φυλακών και
καταδίκασε οµόφωνα την Ελλάδα για εξευτελιστική µεταχείριση σε βάρος του
Cροσφεύγοντα (άρθρο 3 της ΕΣ∆Α).
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•

Σίτιση σε κατάλληλες ώρες.

•

Τακτική ιατρική Cαρακολούθηση.

11. Η αCουσία σοβαρής ανταCόκρισης και συνεργασίας του ΥCουργείου
∆ηµόσιας Τάξης µετά την εCίσκεψη του 1997 (Cαρά της σχετικές
οχλήσεις αCό το Στρασβούργο για την αCοστολή, τουλάχιστον, της
εCίσηµης

ελληνικής

αCάντησης),

οδήγησε

την

ΕΠΒ

στην

CραγµατοCοίηση της εCίσκεψης του 1999 (Cαρ. 3).

Β. Το ειδικό ζήτηµα της µακρόχρονης κράτησης των υό αέλαση
αλλοδαών στην Ελλάδα δυνάµει δικαστικής ή διοικητικής
αόφασης

12. Η ρύθµιση του ζητήµατος της µακρόχρονης κράτησης των υCό αCέλαση
αλλοδαCών

κατόCιν

δικαστικής

ή

διοικητικής

αCόφασης,

για

διαδικαστικούς κυρίως λόγους, αCασχολεί ιδιαίτερα τα διεθνή και
ευρωCαϊκά

όργανα

ελέγχου.6

Η

ΕΠΒ

εξέφρασε

τον

ιδιαίτερο

Cροβληµατισµό της για τη µακρόχρονη κράτηση των υCό αCέλαση
αλλοδαCών και ζήτησε αCό τις Ελληνικές Αρχές «να λάβουν τα
αCαραίτητα µέτρα» για την εξάλειψη των «καθυστερήσεων» στις
διαδικασίες αCέλασης.7 ΕCίσης η ΕκΒ στα ΣυµCεράσµατά της 8ης
Μαΐου 20018 εξέφρασε την ανησυχία της για, µεταξύ άλλων, «τις
σκληρές συνθήκες κράτησης εν γένει και, ιδίως, [τη] µακρόχρονη
κράτηση µεταναστών χωρίς έγγραφα ή/και αιτούντων άσυλο υCό
αCέλαση σε αστυνοµικά τµήµατα χωρίς εCαρκείς εγκαταστάσεις» (Cαρ.
5.β).
13. Ιδιαίτερο Cροβληµατισµό Cροκαλεί, βέβαια, και η Cρόσφατη οµόφωνη
καταδίκη της Ελλάδας αCό το ΕυρωCαϊκό ∆ικαστήριο ΑνθρωCίνων
∆ικαιωµάτων στην υCόθεση Dougoz (6.3.2001). Το ∆ικαστήριο έκρινε
Παρόµοια σχόλια έγιναν εCίσης αCό την Human Rights Watch στο ΥCόµνηµα της 20ης
∆εκεµβρίου 2000, Human Rights Watch, ΕCείγουσες Ανησυχίες: Συνθήκες Κράτησης
ΑλλοδαCών στην Ελλάδα, σελ. 3 και 9-10.
7 Βλ. Cαρ. 10-12 της ΄Εκθεσης της ΕΠΒ, Doc. CPT 2000 (11), 17.03.2000.
8 UN CAT, Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Greece,
UN Doc. CAT/C/XXVI/Concl.2/Rev.1, 08.05.2001.
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ότι η δέκα-εCτάµηνη κράτηση του Cροσφεύγοντα στα υCερCλήρη και
χωρίς καµία ευκολία ύCνου κρατητήρια της ∆ραCετσώνας και της
Αλεξάνδρας συνιστά εξευτελιστική µεταχείριση υCό το φως του άρθρου
3 της ΕΣ∆Α. Στην ΑCόφαση γίνεται εκτενής αναφορά στις Εκθέσεις της
ΕΠΒ για την Ελλάδα (Cαρ. 46 και 47). Το ∆ικαστήριο έκρινε, εCίσης,
οµόφωνα ότι η κράτηση του Cροσφεύγοντα δεν ήταν «νόµιµη» κατά το
άρθρο 5 Cαρ. 1 (στ) και ότι δεν είχε στη διάθεσή του τα αCαραίτητα
ένδικα µέσα για να αµφισβητήσει την νοµιµότητα της κράτησής του
σύµφωνα µε το άρθρο 5 Cαρ. 4 της ΕΣ∆Α (βλ. και infra Cαρ. 18).
14.

Το ζήτηµα των συνθηκών κράτησης των υCό αCέλαση αλλοδαCών βάσει
δικαστικής

αCόφασης

έχει

αCασχολήσει

και

τις

ελληνικές

Εισαγγελικές Αρχές9 αλλά και τον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) ο
οCοίος CραγµατοCοίησε Cαλαιότερα αυτοψία στα Τµήµατα της
Οµόνοιας (Αττική), Ηρακλείου (Κρήτης), Ιωαννίνων και την 4η Μαΐου
2001 αCοφάσισε αυτεCάγγελτα διερεύνηση των Cεριστάσεων της
αναταραχής Cου Cροκλήθηκε την 02.05.2001 στα κρατητήρια της
Λεωφ. Αλεξάνδρας αCό τους εκεί κρατουµένους αλλοδαCούς.10
15.

Γνωµοδοτήσεις των Εισαγγελέων Εφετών Πειραιά και Αρείου Πάγου11
έχουν καταστήσει σαφές ότι σε CερίCτωση Cου η δικαστική αCέλαση
αλλοδαCού δεν είναι εφικτή, µετά την έκτιση της Cοινής, η κράτηση
του αλλοδαCού CρέCει να λαµβάνει χώρα στα ειδικά καταστήµατα
κράτησης ή θεραCευτικά καταστήµατα Cου CροβλέCει το άρθρο 74 Cαρ.
4 ΠΚ και όχι στα κρατητήρια αστυνοµικών τµηµάτων όCως συµβαίνει
στην Cράξη σε αρκετές CεριCτώσεις.

16. Στις CεριCτώσεις όCου έχει εκτιθεί η Cοινή φυλάκισης αCό τον υCό
αCέλαση

αλλοδαCό,

ο

ΣτΠ

έχει

εντοCίσει

ήδη

την

ανάγκη

τροCοCοίησης του άρθρου 74 Cαρ. 4 ΠΚ µε την Cροσθήκη σε αυτήν
διάταξης Cερί ευλόγου χρονικού ορίου κράτησης Cέραν του οCοίου θα
CροβλέCεται ρητά ότι η κράτηση θα αντικαθίσταται µε Cεριοριστικούς
Βλ. Cρόσφατες Γνωµοδοτήσεις ΕισΑΠ 6/2000, Ποιν∆ικ 11/2000, 1101, ΕισΕφΠειρ
15/1999, Ποιν∆ικ 11/2000, σελ. 1104.
10 Βλ. και Πόρισµα Συνηγόρου του Πολίτη 13821/00/2.3.2000, Ποιν∆ικ 11/2000 σελ. 1107.
Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια ΄Εκθεση 2000, Αθήνα, 2001, σελ. 76-77.
11 ΄Ο.C.
9
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όρους, κατά την κρίση του οικείου Συµβουλίου Πληµµελειοδικών.
ΥCενθυµίζουµε, Cάντως, τις δεσµευτικές για τη διοίκηση και το
νοµοθέτη διατάξεις του Συντάγµατος (άρθρο 6) όσο και της ΕΣ∆Α
(άρθρο 5), εφόσον εκτίθηκε η εCιβληθείσα στερητική της ελευθερίας
Cοινή και υφίσταται δικαστικός τίτλος κράτησης.12
17. Το άρθρο 3 της Cρόσφατης ΥΑ 137954, 12.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1255)
«Καθορισµός λεCτοµερειών εκτέλεσης δικαστικών αCοφάσεων Cου
διατάσσουν αCέλαση αλλοδαCών» έχει τροCοCοιήσει θετικά το σχετικό
νοµικό Cλαίσιο ορίζοντας ότι «'Οσάκις η δικαστική αCέλαση για
οCοιονδήCοτε λόγο δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί αµέσως, ο αρµόδιος
για

την

εκτέλεση

της

καταδικαστικής

αCόφασης

εισαγγελέας

αCευθύνεται στο [αρµόδιο] Τριµελές Πληµµελειοδικείο για να
αCοφασισθεί η άρση της τυχόν χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης της
εCιβληθείσας στερητικής της ελευθερίας Cοινής και η έκτισή της. Εάν
η άµεση αCέλαση είναι ανέφικτη και µετά την έκτιση της στερητικής
της ελευθερίας Cοινής, ο αρµόδιος εισαγγελέας εισάγει την υCόθεση
στο [αρµόδιο] Τριµελές Πληµµελειοδικείο για να αCοφασισθεί η
Cροσωρινή Cαραµονή του αλλοδαCού στη χώρα µε Cεριοριστικούς
όρους».
18.

Ο νέος νόµος Cερί αλλοδαCών 2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91) CροβλέCει στο
άρθρο 44 Cαρ. 3, για Cρώτη φορά, το δικαίωµα του υCό διοικητική
αCέλαση αλλοδαCού «να Cροβάλει αντιρρήσεις κατά της αCόφασης
κράτησής του ενώCιον του Cροέδρου του διοικητικού Cρωτοδικείου
στην Cεριφέρεια του οCοίου κρατείται, ο οCοίος κρίνει για την
νοµιµότητά

της

µε

ανάλογη

εφαρµογή

της

διαδικασίας

Cου

CροβλέCεται στο άρθρο 243 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α’ 97)».
Σηµειωτέον ότι ο υCό διοικητική αCέλαση αλλοδαCός µCορεί να
κρατηθεί σύµφωνα µε την ίδια διάταξη του νέου νόµου εφόσον «εκ
των εν γένει Cεριστάσεων, κρίνεται ύCοCτος φυγής ή εCικίνδυνος για
τη δηµόσια τάξη». Η κράτηση αυτή δεν µορεί να υερβαίνει τους
τρεις µήνες, σύµφωνα µε το άρθρο 44 Cαρ. 3, διάταξη Cου εCίσης
12

΄Ο.C., 1108.
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τίθεται για Cρώτη φορά στη σχετική ελληνική νοµοθεσία. Το άρθρο 48
του ίδιου νόµου CροβλέCει ότι η ανωτέρω κράτηση γίνεται στην οικεία
αστυνοµική αρχή, αν και CροβλέCει εCίσης για Cρώτη φορά την ίδρυση
ειδικών χώρων κράτησης, µε αCόφαση του ΓΓ Περιφέρειας, η οCοία και
θα µεριµνά για τους χώρους αυτούς.
19. Η ΕΕ∆Α στις Πρόσθετες Παρατηρήσεις της για το σχέδιο νόµου Cερί
µετανάστευσης/αλλοδαCών (08.01.2001) έχει τονίσει ότι οι αιτήσεις
ασύλου

CροσώCων

υCό

κράτηση

CρέCει

να

εξετάζονται

κατά

Cροτεραιότητα αCό τη ∆ιοίκηση κατά ρητή διάταξη Cου είναι σκόCιµο
να Cροστεθεί στο σχέδιο νόµου. Η Cρόταση αυτή της ΕΕ∆Α δεν έχει
συµCεριληφθεί στο κείµενο του νόµου.

Γ.

Οι

ααντήσεις

των

αρµόδιων

ελληνικών

οργάνων

στις

αρατηρήσεις της ΕΠΒ

20. ΑCό την αCάντηση του ΥCουργείου ∆ικαιοσύνης σηµειώνονται, κυρίως,
τα ακόλουθα σηµεία:
•

Βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύ Cρόγραµµα δηµιουργίας δέκα νέων
φυλακών µε ορίζοντα το 2002 ενώ ήδη το 2001 θα λειτουργούσαν τα
δύο κέντρα αCεξάρτησης τοξικοµανών κρατουµένων.

•

Έχει ήδη ευαισθητοCοιηθεί το σωφρονιστικό CροσωCικό για τα
ζητήµατα βίας των ανηλίκων.

•

Η αCοσυµφόρηση και σηµαντική βελτίωση του Συγκροτήµατος του
Κορυδαλλού συνδέεται µε τη δηµιουργία των νέων φυλακών.

•

Ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας διευθετεί τα ζητήµατα εργασίας των
κρατουµένων.

•

Ειδικές CροσCάθειες καταβάλλονται για την καλή κατάσταση στα
Cειθαρχεία.

•

Έως το τέλος του 2000 εCρόκειτο να CραγµατοCοιηθούν εκτεταµένες
εCισκευές στο Κατάστηµα του Αυλώνα και υλοCοιούνται ήδη στον
ίδιο χώρο Cρογράµµατα ψυχολογίας, εκCαίδευσης και ιατρικής
υCοστήριξης των κρατουµένων.
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•

Στο κατάστηµα του Κορυδαλλού, η ιατρική Cερίθαλψη είναι
τουλάχιστον

ικανοCοιητική,

η

άµεση

ιατρική

εξέταση

των

νεοεισερχοµένων είναι αντικειµενικά δύσκολη και το ψυχιατρείο
κρατουµένων (µετά την αCοσυµφόρησή του αCό τους Cολλούς
τοξικοµανείς Cου θα µεταφερθούν το 2001) θα λειτουργεί υCό
κανονικές συνθήκες.
21. Η σχετική ΑCάντηση του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης έχει δύο µέρη.
Το Cρώτο φέρει ηµεροµηνία 16 Ιουνίου 2000 και τον τίτλο «Έκθεση»
και το δεύτερο 16 Ιανουαρίου 2001 και τον τίτλο «ΣυµCληρωµατική
Έκθεση».
22. Η ΑCάντηση του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης είναι αναλυτικότατη.
Πιο συγκεκριµένα:
•

Στο Πρώτο µέρος Cεριγράφονται µε λεCτοµέρεια οι δυνατότητες των
αστυνοµικών κρατητηρίων και των χώρων κράτησης, ο χρόνος
κράτησης των Cρος αCέλαση αλλοδαCών, η διαδικασία αCέλασης
αλλοδαCών και οι CροσCάθειες για αCοφυγή οCοιασδήCοτε µορφής
κακοµεταχείρισης.

•

Στο ∆εύτερο Μέρος (ΣυµCληρωµατική Έκθεση) γίνεται εκτεταµένη
αναφορά στον νοµοσχέδιο µε τίτλο «Είσοδος και Cαραµονή αλλοδαCών
στην Ελληνική ΕCικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας µε
Cολιτογράφηση». Σηµειώνονται δε ευρύτερης σηµασίας θετικές
εξελίξεις όCως η συγκρότηση της Εθνικής ΕCιτροCής για τα
∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου και η Cρόβλεψη Cροσωρινής Cαραµονής
στη Χώρα των αλλοδαCών σε βάρος των οCοίων έχει εCιβληθεί
αCέλαση µε δικαστική αCόφαση και είναι ανέφικτη η άµεση
αCοµάκρυνσή τους (κοινή υCουργική αCόφαση των ΥCουργών
Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης αρ. 137954/12-102000).

23. Η ΑCάντηση δίνει µεγάλο βάρος στην Cληρότητα του υφιστάµενου
νοµοθετικού Cλαισίου (µετά την ψήφιση και του νοµοσχεδίου για τους
αλλοδαCούς) το οCοίο συνεχώς βελτιώνεται κατά τους συντάκτες της.
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24. Για τα κρατητήρια, Cου εCισηµάνθηκαν οι µεγαλύτερες ελλείψεις κατά
την ΕΠΒ, η ΑCάντηση του ΥCουργείου δεν θέτει τις σχετικές
Cαρατηρήσεις σε αµφιβολία. Σηµειώνει ότι «Οι ελλείψεις Cου
εCεσήµανε η ΕCιτροCή για τους χώρους κράτησης, οφείλονται σε ένα
µεγάλο βαθµό στην υCάρχουσα κτιριακή υCοδοµή και στον µεγάλο
αριθµό των κρατουµένων» (Cρώτο µέρος, κεφάλαιο ∆, σελ. 16).
25. ∆εν αρνείται ότι υCάρχουν CεριCτώσεις αστυνοµικών των οCοίων η
συµCεριφορά δεν είναι η Cροσήκουσα. Ωστόσο, δεν αναφέρεται
CερίCτωση καταστολής τέτοιων Cεριστατικών και δεν φαίνεται να έχει
διεξαχθεί καµία ένορκη διοικητική εξέταση για τις καταγγελίες
κρατουµένων Cου µετέφερε στις Παρατηρήσεις της η ΕΠΒ (Πρώτο
Μέρος σελ. 13).
26. Η ΑCάντηση του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης δεν φαίνεται να
λαµβάνει υCόψη βασικές Cαραµέτρους της αρχής αCαγόρευσης των
βασανιστηρίων, της αCάνθρωCης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή
τιµωρίας. Αναφέρει για Cαράδειγµα στο οικείο κεφάλαιο (Πρώτο
Μέρος, σελ. 12) ότι «τυχόν Cαράβαση της CαραCάνω αCαγορεύσεως των
βασανιστηρίων, εφόσον ήθελε καταγγελθεί, εξετάζεται εξονυχιστικά
…». ΌCως είναι γνωστό, κατά την Cάγια νοµολογία του ΕυρωCαϊκού
∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου, οι Cροϊστάµενες αρχές έχουν
δικαίωµα αλλά και υCοχρέωση αυτεCάγγελτης έρευνας τέτοιων
Cράξεων εφόσον υCάρχουν σχετικές ενδείξεις.13
27. Η ΑCάντηση του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εCιχειρεί καταµερισµό
ευθυνών για τον υCερσυνωστισµό στους χώρους κράτησης. ∆ύο φορές
αναφέρει ότι οι ίδιοι οι αλλοδαCοί ευθύνονται για την κατάσταση στους
χώρους κράτησης γιατί καθυστερούν µε υCαιτιότητά τους εCί µακρόν
την αCέλασή τους, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία, αρνούµενοι να
υCογράψουν έγγραφα κλC (Πρώτο Μέρος σελ. 9 και ∆εύτερο Μέρος
σελ. 1). Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι, κατά την Cάγια νοµολογία
του ΕυρωCαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου όCως αυτή
εCιβεβαιώθηκε Cρόσφατα και στην ΑCόφαση Dougoz, η κράτηση των
13 Ε∆∆Α, Assenov και λοιοί κατά Βουλγαρίας, 28.10.1998, Recueil 1998-VIII, σελ. 3264.
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υCό αCέλαση αλλοδαCών είναι νόµιµη κατά το άρθρο 5 Cαρ. 1 (στ΄) της
ΕΣ∆Α εφ’ όσον οι αρµόδιες αρχές δρουν µε την εCιβαλλόµενη ταχύτητα
και εCιµέλεια ανάλογα µε τις Cεριστάσεις. Σε αντίθετη CερίCτωση
τυχόν

Cαρατεταµένη

κράτηση

αCοτελεί

Cαραβίαση

της

Cροαναφερόµενης διάταξης της ΕΣ∆Α αλλά, ενδεχοµένως, και του
άρθρου 3 της ΕΣ∆Α.
28. Τέλος, το ΥCουργείο ∆ηµόσιας Τάξης δεσµεύεται ότι η CροσCάθεια
βελτίωσης των συνθηκών κράτησης θα είναι συνεχής.

∆. Η εξέταση του ζητήµατος αό τα αρµόδια Α’ και Γ’ Τµήµατα της
ΕΕ∆Α

29. Τα Α’ και Γ’ Τµήµατα της ΕΕ∆Α είχαν δύο σχετικές µε το θέµα
συνεδριάσεις,

ιδιαίτερα

διαφωτιστικές,

µε

τη

συµµετοχή

των

εκCροσώCων του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (Υ∆Τ) την 29.01.2001
και την 22.02.2001.
30. Οι

ανωτέρω

εκCρόσωCοι

τόνισαν

ότι

οι

εκθέσεις

της

ΕΠΒ

αντικατοCτρίζουν σε µεγάλο βαθµό την Cραγµατικότητα και ότι έχουν
συµβάλει στη βελτίωση του καθεστώτος κράτησης στην Ελλάδα.
Σηµείωσαν εCίσης ότι ο υCερCληθυσµός αλλοδαCών κρατουµένων στην
Ελλάδα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη ταξιδιωτικών
εγγράφων των αλλοδαCών και ότι σε αρκετές CεριCτώσεις χώρες
Cροέλευσης (C.χ. ΜCαγκλαντές, Πακιστάν) αρνούνται συστηµατικά
την έκδοση αυτών των εγγράφων Cαρά τα διαβήµατα του ελληνικού
ΥCουργείου Εξωτερικών ή (C.χ. Ρουµανία) αρνούνται να καταβάλουν
τα έξοδα ταξιδιού των υCηκόων τους. ΄Οσον αφορά στον υCερCληθυσµό
στους χώρους κράτησης (σοβαρό Cοσοστό των οCοίων είναι γυναίκες
Cου

εισήχθησαν

Cαράνοµα

στην

Ελλάδα

αCό

οργανωµένους

εκµεταλλευτές), αυτό αναγνωρίστηκε ως µία Cραγµατικότητα, γεγονός
Cου οδηγεί Cολλές φορές στο συµCέρασµα ότι είναι Cρος το συµφέρον
ουσιαστικά των Cαράνοµων αλλοδαCών να εCαναCροωθούνται και όχι
να Cαραµένουν κρατούµενοι στην Ελλάδα εCί σειρά µηνών. Αρκετές
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εCίσης αCό τις Cαρατηρήσεις της ΕΠΒ συνέβαλαν, κατά τους ίδιους
εκCροσώCους, στη θετική τροCοCοίηση διατάξεων του νόµου Cερί
µετανάστευσης Cου αφορούν στην κράτηση και αCέλαση αλλοδαCών. Οι
ίδιοι εCεσήµαναν ότι η Ελλάδα βρέθηκε αCροετοίµαστη εµCρός στη
µαζική είσοδο αλλοδαCών, κυρίως αCό τις αρχές της δεκαετίας του 90,
και στη λειτουργία των κυκλωµάτων εισαγωγής µεταναστών. Στις αρχές
του 2000 υCήρξε αύξηση κατά 70% των λάθρα εισελθόντων και
συλληφθέντων αλλοδαCών. Το 2000 έγιναν 260.000 συλλήψεις λάθρα
εισελθόντων αλλοδαCών και εξεδόθησαν 28.000 αCοφάσεις αCέλασης,
ενώ το 1999 υCήρξαν 23.000 αCοφάσεις αCελάσεων, γεγονός Cου
υCογραµµίζει την ανάγκη δηµιουργίας νέων χώρων κράτησης. ΕCίσης
ενώ

το

1999

υCοβλήθηκαν

48

αιτήσεις

ασύλου

κρατουµένων

αλλοδαCών, το 2000 αυτές οι αιτήσεις ανήλθαν στις 500, µάλλον λόγω
της εCικείµενης νοµιµοCοίησης. Οι εκCρόσωCοι του Υ∆Τ ελCίζουν ότι
µε την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ΥCουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και ΑCοκέντρωσης το Υ∆Τ θα µCορέσει να ασχοληθεί
αCοτελεσµατικότερα µε τα θέµατα των αCελάσεων και ασύλου.
31. ΄Οσον αφορά στο κτιριακό, αυτό αναγνωρίστηκε εCίσης αCό τους
εκCροσώCους του Υ∆Τ ως ένα φλέγον ζήτηµα, κυρίως στην Αττική
όCου συγκεντρώνονται οι αλλοδαCοί Cρος αCέλαση για να λάβουν τα
αCαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Αντιθέτως, η κτιριακή υCοδοµή στα
σύνορα

(συνοριοφύλακες)

θεωρείται

ικανοCοιητική.

Κύριος

ανασταλτικός Cαράγοντας στην ανέγερση νέων κτιρίων στην Αττική
αCοτελούν οι σοβαρές αντιδράσεις τοCικών φορέων (Cχ. Αµυγδαλέζα).14
Το ιδανικό για το Υ∆Τ θα ήταν να υCάρξουν τέσσερα νέα κέντρα
κράτησης στην Αττική χωρητικότητας 150 CερίCου ατόµων το καθένα.
32. Την 14 Μαΐου 2001 τα Α’ και Γ’ Τµήµατα της ΕΕ∆Α έλαβαν, κατόCιν
αιτήσεώς τους, ενηµερωτικό σηµείωµα αCό το ΥCουργείο ∆ικαιοσύνης
στο οCοίο σηµειώνονται τα εξής κυριότερα θέµατα:

14 Σηµαντική ήταν η συµβολή των Cαρατηρήσεων της ΕΠΒ για την CραγµατοCοιηθείσα
βελτίωση της κατάστασης, αCό Cολλές αCόψεις, στις φυλακές της Κέρκυρας.
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A. O υCερCληθυσµός των κρατουµένων εξακολουθεί να είναι οξύς. ΕCί
5.004 θέσεων κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης κρατούνται 8.300
άτοµα. Η αντιµετώCιση του Cροβλήµατος αυτού θα εCιτευχθεί, σύµφωνα µε
το αρµόδιο ΥCουργείο, µε την ολοκλήρωση του υCό εξέλιξη κτιριολογικού
Cρογράµµατος. Αυτή τη στιγµή υCάρχει ένα κτιριολογικό Cρόγραµµα
κατασκευής 9 νέων φυλακών, εκ των οCοίων ολοκληρώθηκε ήδη το
κατάστηµα Μαλανδρίνου, µε χρονικό ορίζοντα το 2005 (η Cαράδοση του
Cρογραµµατιζόµενου

καταστήµατος

κράτησης

της

Θεσσαλονίκης

τοCοθετείται στο 2008). Η λειτουργία δύο νέων κέντρων αCεξάρτησης
τοξικοµανών κρατουµένων Cρογραµµατίζεται (στη Θήβα εντός του 2001, και
στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής). Τα έργα του Ειδικού Καταστήµατος Νέων
Αυλώνα (βλ. Cαρ. 7 Cαρόντος) στις υδραυλικές και λοιCές εγκαταστάσεις
έχουν ήδη ολοκληρωθεί, έχοντας διατεθεί Cιστώσεις 220.000.000 δρχ. Νέες
Cτέρυγες έχουν εCίσης γίνει στη ∆ικαστική Φυλακή ΝαυCλίου Cου
αύξησαν τις διαθέσιµες θέσεις κρατουµένων κατά 180. ΄Οσον αφορά το
Ψυχιατρείο

Κρατουµένων

Κορυδαλλού

(βλ.

Cαρ.

8

Cαρόντος),

η

χωρητικότητά του είναι 160 ατόµων και κρατούµενοί του Cου νοσηλεύονταν
εκεί την 01.05.2001 ήταν 217. Το Ψυχιατρείο αυτό Cρογραµµατίζεται να
αCοσυµφορηθεί αCό τους τοξικοµανείς κρατουµένους Cου θα µεταφερθούν
στο νέο Κέντρο ΑCεξάρτησης Θήβας. Το ΥCουργείο ∆ικαιοσύνης τόνισε ότι
τα συνιστώµενα αCό την ΕΠΒ µέτρα για τους ευρισκόµενους στην
αCοµόνωση τηρούνται ήδη.
B. Αναφορικά µε τους υCό δικαστική αCέλαση κρατουµένους
αλλοδαCούς το ΥCουργείο ∆ικαιοσύνης σηµείωσε ότι µετά την έκδοση της
ΥCουργικής ΑCόφασης της 12.10.2000 (βλ. Cαρ. 17 Cαρόντος) έχουν
αCοφυλακιστεί, δυνάµει της ανωτέρω ΑCόφασης, 231 άτοµα (µέχρι
03.05.2001) των οCοίων η αCέλαση δεν ήταν δυνατή.
Γ. Το ΥCουργείο ∆ικαιοσύνης τόνισε εCίσης ότι ο νέος Σωφρονιστικός
Κώδικας Cεριέχει µία σειρά διατάξεων Cου αφορούν εκτός αCό την εργασία
των κρατουµένων, τη διαβίωσή τους, τα δικαιώµατα και τις υCοχρεώσεις
τους. ΄Οσον αφορά στα Πειθαρχεία, το ΥCουργείο υCογράµµισε ότι
καταβάλλεται συνεχώς CροσCάθεια βελτίωσης του χώρου των Cειθαρχείων
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τα οCοία συνήθως χρησιµοCοιούνται για την CροσωCική ασφάλεια
κρατουµένων, κατόCιν CροσωCικής εCιλογής και σCανιότερα ως Cειθαρχεία.
Τέλος, όσον αφορά στην κάλυψη του Ψυχιατρείου Κρατουµένων και του
Νοσοκοµείου Κρατουµένων Κορυδαλλού αCό ιατρικό και νοσηλευτικό
CροσωCικό και υλικοτεχνική υCοδοµή, το ΥCουργείο ∆ικαιοσύνης θεωρεί
την κάλυψη αυτή ικανοCοιητική.

Ε. Προτάσεις της ΕΕ∆Α ρος τις αρµόδιες ελληνικές Αρχές

Η ΕΕ∆Α, έχοντας λάβει υCόψη τις Cαρατηρήσεις των αρµόδιων
διεθνών και ευρωCαϊκών οργάνων και τις αCαντήσεις των ελληνικών αρχών
τόσο Cρος τα διεθνή όργανα όσο και Cρος τα αρµόδια Τµήµατα της ΕΕ∆Α,
εκφράζει κατ’ αρχήν την ιδιαίτερη ανησυχία της για τη γενική κατάσταση
των συνθηκών κράτησης CροσώCων στην Ελλάδα αλλά και την ικανοCοίησή
της για όσα θετικά στοιχεία έχουν εCισηµανθεί ανωτέρω και τονίζει τα εξής:
1. Οι αρµόδιες ελληνικές Αρχές οφείλουν να συµµορφωθούν Cλήρως
Cρος τις συστάσεις των αρµόδιων διεθνών και ευρωCαϊκών οργάνων Cου
αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στη χώρα µας.
2. Οι αρµόδιες ελληνικές Αρχές οφείλουν να τηρούν Cιστά τις
Cροθεσµίες υCοβολής των Cεριοδικών εκθέσεων στο αρµόδιο διεθνές όργανο
(ΕκΒ), σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση του ΟΗΕ Cου έχει εCικυρώσει η
Ελλάδα.
3. ΄Οσον αφορά στη συνεργασία των αρµόδιων ελληνικών αρχών µε
την ΕΠΒ και την ΕκΒ είναι αναγκαία η καθιέρωση ενός αCοτελεσµατικού
διυCουργικού συντονισµού ώστε να υCάρχει Cλήρης και σαφής Cαρουσίαση
της εικόνας της ελληνικής Cραγµατικότητας στα όργανα αυτά.
4. Είναι αναγκαίο να Cροχωρήσουν άµεσα οι εργασίες δηµιουργίας
νέων κτιρίων κράτησης τηρώντας αCόλυτα τα σχετικά διεθνή και ευρωCαϊκά
CρότυCα.
5. Η ΕΕ∆Α τονίζει την ανάγκη αυστηρού διαχωρισµού µεταξύ των
ανήλικων και ενήλικων κρατουµένων όCως και µεταξύ τοξικοµανών και µη.
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6. Είναι αναγκαίο να υCάρξει σοβαρή αριθµητική ενίσχυση και
συνεχής εκCαίδευση ολόκληρου του CροσωCικού του Υ∆Τ Cου είναι
υCεύθυνο για την κράτηση CροσώCων στην Ελλάδα σε όλους ανεξαιρέτως
τους χώρους κράτησης.
7. Προτείνεται η άµεση ενεργοCοίηση του άρθρου 48 του Ν.
2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91) Cερί αλλοδαCών σύµφωνα µε το οCοίο ιδρύονται
ειδικοί

χώροι

κράτησης

αλλοδαCών

υCό

διοικητική αCέλαση,

Cου

λειτουργούν µε ευθύνη της Περιφέρειας και φυλάσσονται αCό την
Ελληνική Αστυνοµία.
8. ΠρέCει να υCάρξει νέα νοµοθετική ρύθµιση έτσι ώστε οι αιτήσεις
ασύλου CροσώCων υCό κράτηση να εξετάζονται κατά Cροτεραιότητα αCό τη
∆ιοίκηση, όCως έχει ήδη Cροτείνει η ΕΕ∆Α στις Cαρατηρήσεις της εCί του
σχεδίου του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91).
9. Η ΕΕ∆Α συµφωνεί µε τις γνωµοδοτήσεις των Εισαγγελέων Εφετών
και Αρείου Πάγου για την κράτηση αλλοδαCών µετά την έκτιση της Cοινής,
εφόσον δεν είναι εφικτή η αCέλαση, σε ειδικά καταστήµατα κράτησης ή
φυλακής (βλ. Cροηγουµένως Cαρ. 15) και καλεί τις δικαστικές αρχές να
δώσουν την Cροσήκουσα συνέχεια.
10. Η ΕΕ∆Α θεωρεί Cροφανή την ανάγκη κατάστρωσης σχεδίου
τακτικής όσο και έκτακτης συνεργασίας των αστυνοµικών τµηµάτων µε το
Cλησιέστερο στους χώρους κράτησης δηµόσιο νοσοκοµείο, δεδοµένης της
σηµαντικής αCουσίας ιατρικού και Cαρα-ιατρικού CροσωCικού αCό τους
χώρους κράτησης.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2001
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