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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συµµετοχή της ΕΕ∆Α στη συνεδρίαση της ∆ιαρκούς Ε�ιτρο�ής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης της Βουλής µε θέµα το 

Σχέδιο Νόµου για τα Κέντρα Κράτησης Αλλοδα�ών 
 

Η Εθνική Ε	ιτρο	ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ	ου (ΕΕ∆Α) 	αρουσίασε χθες, 28 Αυγούστου 2012, στην 

∆ιαρκή Ε	ιτρο	ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης τις θέσεις της ε	ί του σχεδίου νόµου του 

Υ	ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

«Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων 	ου αφορούν Κέντρα Πρώτης Υ	οδοχής και εγκαταστάσεων Κράτησης 	αράνοµα 

διαµενόντων στη χώρα αλλοδα	ών και τρό	ο φύλαξης αυτών» και άλλες διατάξεις».   

Η ΕΕ∆Α δήλωσε ότι αντιλαµβάνεται την άνιση κατανοµή του βάρους 	ου συνε	άγεται για την Ελλάδα η 

διαχείριση της µετανάστευσης στην Ευρώ	η και ε	ιδιώκει την α	ό κοινού αντιµετώ	ιση µε τους οµόλογους 

ευρω	αϊκούς θεσµούς ε	ιµέρους 	τυχών του σύνθετου ζητήµατος, ό	ως η αναθεώρηση του Κανονισµού ∆ουβλίνο 

ΙΙ.  

Η ΕΕ∆Α εξέθεσε τον 	ροβληµατισµό της, ανάµεσα σε άλλα, για τα ακόλουθα ζητήµατα, ό	ως: 

• Τον εντο	ισµό ατόµων 	ου ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες και δικαιούνται ειδικής 	ροστασίας 

(θύµατα εµ	ορίας ανθρώ	ων, ανήλικοι, κλ	.) καθώς και τον σεβασµό των βιοτικών δεσµών 	ου έχουν 

δηµιουργηθεί.  

• Τη µεταχείριση των αιτούντων άσυλο, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι ανέφικτης α	έλασης 

αλλοδα	οί δεν εµ	λέκονται σε µια ατελέσφορη και χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις διαδικασία κράτησης ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα.  

• Τις συνθήκες κράτησης, καθώς καταδικαστικές α	οφάσεις του Ευρω	αϊκού ∆ικαστηρίου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ	ου αλλά και 	λήθος εκθέσεων αρµόδιων οργάνων – µεταξύ αυτών και της ΕΕ∆Α1 – 

δια	ιστώνουν σηµαντικές ελλείψεις (	χ για τις υ	οδοµές, την ανε	αρκή στελέχωση των αρµοδίων υ	ηρεσιών, 

συµ	εριλαµβανοµένης και της Ελληνικής Αστυνοµίας).  

• Την αναγγελθείσα ανάθεση αστυνοµικών αρµοδιοτήτων σε ιδιώτες, δεδοµένου ότι τούτο αντίκειται 

σε διατάξεις του Συντάγµατος σύµφωνα µε τις ο	οίες η αστυνοµική εξουσία και ασφάλεια των 	ολιτών ανήκει και 

ασκείται υ	ό την ευθύνη της κρατικής εξουσίας.  

• Την α	οκλειστική ε	ιδίωξη του µέτρου της κράτησης, ενώ ο νόµος και η οδηγία, 	ου αυτός 

ενσωµατώνει, ορίζει την κράτηση όχι ως το 	ρώτο αλλά ως το τελευταίο µέσο του κράτους για την 

	ραγµατο	οίηση της α	οµάκρυνσης. Σε κάθε 	ερί	τωση, ε	ισηµαίνεται, ότι αν δεν εφαρµοστεί ολοκληρωµένα 

και α	οτελεσµατικά ο Ν. 3907/20112, δηλαδή η λειτουργία των ΚΕΠΥ, σε συνδυασµό µε ένα α	οτελεσµατικό 

σύστηµα ασύλου και τον σεβασµό των εγγυήσεων ενόψει α	οµάκρυνσης, το 	αρόν εγχείρηµα χαρακτηρίζεται ως 

α	οσ	ασµατικό και ατελέσφορο.  

• Την υιοθέτηση ανα	οτελεσµατικών 	ρακτικών, οι ο	οίες έχουν συµβάλει στην διόγκωση των 

	ροβληµάτων και έχουν 	ροκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας σε βάρος της χώρας. Οι διεθνείς 

και 	εριφερειακοί οργανισµοί ανθρω	ίνων δικαιωµάτων δια	ιστώνουν ως 	ρος τη διαχείριση των ροών την 

έλλειψη συντονισµού, ιδίως σε ε	ιχειρησιακό ε	ί	εδο.  

Η ΕΕ∆Α, ε	ιτελώντας το ρόλο της, µεσολαβεί µε αντικειµενικότητα και ρεαλισµό στα διεθνή και ευρω	αϊκά 

όργανα 	ροστασίας των ανθρω	ίνων δικαιωµάτων, ώστε αυτά να σχηµατίσουν ά	οψη σαφή και σύµφωνη µε την 

	ολυε	ί	εδη ελληνική 	ραγµατικότητα. Στο 	λαίσιο αυτό, 	ροσηλωµένη στην εκ του νόµου αρµοδιότητά της, η 

ΕΕ∆Α θα 	ροσ	αθήσει στο µέτρο των δυνατοτήτων της να συνδράµει την Πολιτεία στον σχεδιασµό µια 

συντονισµένης µεταναστευτικής 	ολιτικής, 	ολιτικής ασύλου και διαχείρισης των ροών µε σεβασµό στην 

	ροστασία των δικαιωµάτων του ανθρώ	ου.                                                                                 Αθήνα, 29.8.20012 
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