
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 106 74 Αθήνα. Τηλ: 210-7233221-2, 210-7233216, 

Fax: 210 7233217. E-mail: info@nchr.gr 

 

Οι συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα το 2002∗∗∗∗ 

 

 

Εισαγωγή 

Το θέµα των συνθηκών κράτησης στην Ελλάδα Cεριλαµβάνεται εξ’ 

αρχής στις Cροτεραιότητες της Εθνικής ΕCιτροCής για τα ∆ικαιώµατα του 

ΑνθρώCου (ΕΕ∆Α). Το 2001 η Εθνική ΕCιτροCή δηµοσίευσε την Cρώτη 

έκθεσή της για το ζήτηµα αυτό,1 στηριζόµενη κυρίως στα Cορίσµατα της 

Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (εφεξής ΕΠΒ)2 

µετά την εCίσκεψή της του έτους 1999 (ad hoc εCίσκεψη). 

Το 2001, όµως, εCισκέφθηκε εκ νέου τη χώρα η ΕΠΒ (τακτική 

εCίσκεψη) και, µάλιστα, ζήτησε να συναντηθεί και τελικά συναντήθηκε µε 

το Cροεδρείο της ΕΕ∆Α.3 

Τα Cορίσµατα της τελευταίας αυτής εCίσκεψης της ΕΠΒ (23.9.2001–

5.10.2001) δηµοσιεύτηκαν στις 20 Νοεµβρίου 2002.4 Την ίδια ηµέρα 

δηµοσιεύτηκε και η αCάντηση των ελληνικών αρχών.5 

Η Εισήγηση Cου ακολουθεί Cεριλαµβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: (Α) 

τις Cαρατηρήσεις της ΕΠΒ για το 2001, (Β) τις Cαρατηρήσεις της ΕCιτροCής 

κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωµένων Εθνών (εφεξής ΕκΒ), (Γ) τις 
                                                 

∗ Εισηγητές: Α. ΓιωτοCούλου-ΜαραγκοCούλου και Γ. Κτιστάκις. 

1 Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 2001, σελ. 143-156. 

2 Η ΕΠΒ είναι όργανο της ΕυρωCαϊκής Σύµβασης για την Cρόληψη των Βασανιστηρίων 

και της ΑCάνθρωCης ή ΤαCεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (εφεξής ΕυρωCαϊκή 

Σύµβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων) η οCοία υιοθετήθηκε το 1987 αCό τα 

Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της ΕυρώCης και κυρώθηκε αCό την Ελλάδα µε το Ν. 

1949/1991 (ΦΕΚ Α’ 83). Η ΕυρωCαϊκή ΕCιτροCή κατά των Βασανιστηρίων έχει εCισκεφτεί 

συνολικά Cέντε φορές την Ελλάδα: το 1993, το 1996, το 1997, το 1999 και το 2001. Οι 

εCισκέψεις το 1996 και το 1999 ήταν ad hoc εCισκέψεις, εκτός του Cρογραµµατισµού της 

ΕΠΒ. 

3 Η συνάντηση CραγµατοCοιήθηκε στις 26.9.2001. Βλ. αναλυτικά Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 

2001, σελ. 58. 

4 CPT/Inf (2002) 31, εφεξής Έκθεση ΕΠΒ 2001. 

5 CPT/Inf (2002) 32. 
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Cαρατηρήσεις του Αρµοστή του Συµβουλίου της ΕυρώCης για τα 

∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου για τις συνθήκες κράτησης κατά την εCίσκεψή 

του στην Ελλάδα το 2002, (∆) τις αCαντήσεις των ελληνικών αρµοδίων 

αρχών και (Ε) τις Cροτάσεις της ΕΕ∆Α Cρος τις αρµόδιες ελληνικές Αρχές. 

 

Α. Παρατηρήσεις της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής για την �ρόληψη 

των βασανιστηρίων (ΕΠΒ) 

 

Σηµεία �αρατεινόµενης ανησυχίας 

 

1. Το 1993 η ΕΠΒ Cρότεινε την ριζική ανακαίνιση του Κέντρου 

Μεταγωγών στο Πειραιά ή την µεταφορά του σε άλλες, αρτιότερες, 

εγκαταστάσεις.6 Παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις των ελληνικών αρχών,7 το 

2001 το Κέντρο Cαρέµενε στην αρχική του αCαράδεκτη κατάσταση. 

2. ΑCό το 1993 και εCέκεινα η ΕΠΒ Cροτείνει την άµεση βελτίωση 

του Κέντρου Μεταγωγών της Αθήνας.8 Το 1999 το Κέντρο αCοτέλεσε 

αντικείµενο Άµεσης Παρατήρησης της ΕΠΒ.9 Παρά τις εCισκευές και 

ανακαινίσεις, ο αριθµός των κρατουµένων ήταν ιδιαίτερα αυξηµένος το 2001 

και η γενική κατάσταση Cαρέµεινε χωρίς ουσιαστική βελτίωση.10 

3. Το 1997 η ΕΠΒ Cροέβη σε Άµεση Παρατήρηση (άρθρο 8 Cαρ. 5 της 

ΕυρωCαϊκής Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων) για το Αστυνοµικό Τµήµα 

της ∆ραCετσώνας. Η κατάσταση δεν φαίνεται να άλλαξε το 199911 ή/και το 

2001.12 

4. Οι άσχηµες συνθήκες κράτησης στα Κέντρα κράτησης αλλοδαCών 

στην Αθήνα και στον Πειραιά δεν βελτιώθηκαν το 2001 σε σύγκριση µε το 

1999.13 

                                                 

6 Έκθεση ΕΠΒ 1993, Cαρ. 76-77. 

7 Έγγραφο ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης της 2ας Ιουνίου 2000 (σελ. 7) Cρος την ΕΠΒ, 

CPT//Inf (2001) 19. 

8 Έκθεση ΕΠΒ 1993, Cαρ. 73-75. 

9 Έκθεση ΕΠΒ 1999-ΙΙ, Cαρ. 38-39. 

10 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 30. 

11 Έκθεση ΕΠΒ 1999-ΙΙ, Cαρ. 20. 

12 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 25. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε καµία αναφορά στην 

αCάντησή της στο Τµήµα της ∆ραCετσώνας, βλ. κατωτέρω. 

13 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 32. 
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5. Το 1993 οι φυλακές ήταν κατά 171% υCερCλήρεις (6.700 

κρατούµενοι σε 3.900 θέσεις).14 Το 2001 οι φυλακές είναι 170% 

υCερCλήρεις (8.500 κρατούµενοι σε 5.000 θέσεις).15 Οι συνθήκες των 

ελληνικών φυλακών υCολείCονται των ελάχιστων CροϋCοθέσεων Cου θέτει 

η Σύσταση R (99) 22 της ΕCιτροCής ΥCουργών του Συµβουλίου της 

ΕυρώCης. 

6. Παρά τις συνεχείς εCισηµάνσεις,16 τα Cρογράµµατα 

δραστηριοτήτων στην Αλικαρνασσό, στα Χανιά και, κυρίως, στον Κορυδαλλό 

δεν έχουν ακόµα ουσιαστικά υλοCοιηθεί.17 

7. Η ατιµωρησία των υCευθύνων αστυνοµικών οργάνων για 

κακοµεταχείριση και η αCουσία σχετικών CροληCτικών µέτρων 

συνεχίζεται18 Cαρά τις Cροηγούµενες εCισηµάνσεις της ΕΠΒ των ετών 

199719 και 1999.20 

8. Παρατηρείται και το 2001 η Cληµµελής εισαγγελική και 

δικαστική έρευνα καταγγελιών για κακοµεταχείριση κρατουµένων.21 

9. ∆εν έχουν ακόµα ληφθεί µέτρα ειδικής Cρακτικής εκCαίδευσης 

των αστυνοµικών οργάνων σε υψηλού κινδύνου CεριCτώσεις, όCως η 

σύλληψη και η ανάκριση υCόCτων.22 

10. Αν και σηµειώθηκε βελτίωση σε σύγκριση µε το Cαρελθόν, οι 

συνθήκες ιατρικής Cερίθαλψης στις φυλακές υCολείCονται του ελάχιστου 

ανεκτού εCιCέδου. Οι CροσCάθειες των ελληνικών αρχών CρέCει να 

διCλασιαστούν.23 

11. Όσοι φυλακισµένοι είναι οροθετικοί (φορείς του aids) 

µεταφέρονται συστηµατικά στο νοσοκοµείο της φυλακής Κορυδαλλού.24 

Αυτή η Cρακτική δεν έχει ιατρική εξήγηση αλλά και αναιρεί κάθε 

                                                 

14 Έκθεση ΕΠΒ 1993, Cαρ. 94. 

15 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 56. 

16 Έκθεση ΕΠΒ 1994, Cαρ. 108-109 και 120. Έκθεση 2001, Cαρ. 16. 

17 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 82-83. 

18 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 15-16 και 121. 

19 Έκθεση ΕΠΒ 1997, Cαρ. 16-19. 

20 Έκθεση ΕΠΒ 1999-ΙΙ, Cαρ. 15. 

21 Βλ. Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 19, 22 και 122. Πβλ. Έκθεση ΕΠΒ 1999-ΙΙ, Cαρ. 14-15. 

Έκθεση ΕΠΒ 1997, Cαρ. 16-19. 

22 Έκθεση ΕΠΒ 1994, Cαρ. 27-28. Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 17. 

23 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 85-86. 

24 Έκθεση ΕΠΒ 1999-Ι, Cαρ. 155-158. 
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CροσCάθεια Cρόληψης στις ίδιες τις φυλακές γιατί αCοτρέCει τους 

υCολοίCους να υCοβληθούν σε CροληCτικά ιατρικά τεστ.25 

12. ∆εν έχουν µέχρι σήµερα εκδοθεί σαφείς εντολές Cρος αστυνοµικά 

και άλλα όργανα για την αCρόσκοCτη και άµεση Cρόσβαση του κρατουµένου 

σε δικηγόρο, ιδιαίτερα Cριν την Cρώτη αCολογία του κρατουµένου.26 

13. Συνεχίζονται οι άτυCες εCαναCροωθήσεις οι οCοίες συχνά 

γίνονται κατά τρόCο Cου να συνιστούν αCάνθρωCη και εξευτελιστική 

µεταχείριση (άρθρο 3 ΕΣ∆Α).27 

 

Νέα σηµεία ανησυχίας 

 

14. Άµεση Παρατήρηση αCό την ΕΠΒ CραγµατοCοιήθηκε το 2001 για 

τα αστυνοµικά τµήµατα της Κοζάνης και του Ηρακλείου. Η κατάσταση 

κρίνεται όλως αCαράδεκτη και καλείται η Ελλάδα να Cροβεί σε άµεσες 

ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών κράτησης.28 

15. Ζητήµατα κακοµεταχείρισης ανέκυψαν σε τρία κέντρα κράτησης 

(Χανίων, Ηγουµενίτσας και λιµενικού τµήµατος του Πειραιά) µε θύµατα 

κυρίως Αλβανούς υCηκόους.29 Σοβαρά κρούσµατα κακοµεταχείρισης 

καταγγέλθηκαν και για την καινούργια φυλακή στο Μαλανδρίνο.30 

16. Σοβαρές ανησυχίες για κρούσµατα κακοCοίησης των Cαράνοµων 

µεταναστών, Cαραβίαση του δικαιώµατός τους Cρόσβασης σε δικηγόρο και 

αCουσία ιατρικής τους Cερίθαλψης σε στρατιωτικά κέντρα κράτησης (15η 

ταξιαρχία στην Καστοριά και σύνταγµα Cεζικού στο Ηράκλειο).31 

 

 

 

 

 

                                                 

25 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 95. 

26 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ.42. 

27 Έκθεση ΕΠΒ 1999-ΙΙ, Cαρ. 46. Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 53. 

28 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 8. 

29 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 14. 

30 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 58-59. 

31 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 15-18. 
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Σηµεία βελτίωσης 

 

1. Μετά αCό Cροτάσεις της ΕΠΒ,32 ψηφίστηκε ο Ν. 3090/2002 για την 

«Σύσταση σώµατος εCιθεώρησης και ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης 

και άλλες διατάξεις». 

2. Μετά αCό Cροτάσεις και της ΕΠΒ,33 ψηφίστηκαν οι ρυθµίσεις των 

άρθρων 44 («∆ιοικητική αCέλαση»), 48 («Χώροι κράτησης αλλοδαCών») και 

50 («Παράνοµη είσοδος και έξοδος αCό τη χώρα») του Ν. 2910/2001 Cερί 

αλλοδαCών Cου συνιστούν σοβαρές µεταβολές. Κυριότερη δε θετική 

µεταβολή αCοτελεί το χρονικό όριο των τριών µηνών για την κράτηση των 

υCό διοικητική αCέλαση αλλοδαCών.34 Πάντως η Cρόταση της ΕΕ∆Α να 

Cροστεθεί ρητή διάταξη στη ελληνική νοµοθεσία Cου θα CροβλέCει ότι οι 

αιτήσεις ασύλου CροσώCων υCό κράτηση θα εξετάζονται κατά 

Cροτεραιότητα αCό τη διοίκηση δεν ακολουθήθηκε. 

3. Συνιστά σηµαντική βελτίωση η θέση σε ισχύ του νέου 

Σωφρονιστικού Κώδικα µε Cολλές Cροστατευτικές των φυλακισµένων 

διατάξεις.35 

4. Βρίσκεται σε εξέλιξη το Cρόγραµµα κατασκευής φυλακών. Η 

φυλακή στο Μαλανδρίνο λειτούργησε ενώ αναµένεται η λειτουργία του 

Κέντρου αCεξάρτησης τοξικοµανών κρατουµένων στον Ελαιώνα Θήβας.36 

5. Οι συνθήκες στο Κέντρο κράτησης αλλοδαCών γυναικών 

(γυναικών) στην Αµυγδαλέζα είναι ικανοCοιητικές.37 

6. ΥCάρχει βελτίωση στις εγκαταστάσεις των ανδρικών φυλακών στον 

Κορυδαλλό.38 

 

 

 

 

                                                 

32 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 22. 

33 Βλ. αναλυτικά Ετήσια Έκθεση της ΕΕ∆Α 2001, σελ. 148-151. 

34 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 10. 

35 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ 55. 

36 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 55. 

37 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 32. 

38 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 55. 
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Σηµείο άρνησης συνεργασίας των ελληνικών αρχών 

 

1. Η ΕΠΒ εCισηµαίνει την αCόκρυψη αCό αυτήν της ύCαρξης 

Cροσωρινών χώρων κράτησης αλλοδαCών της ΕΛΑΣ (κάµCινγκ στο 

∆ρέCανο), του Λιµενικού, ακόµα και τελωνιακών αρχών, κατά Cαράβαση του 

άρθρου 8 Cαρ. 2 (β) της ΕυρωCαϊκής Σύµβασης για την Cρόληψη των 

βασανιστηρίων.39 

 

Β. Παρατηρήσεις της Ε�ιτρο�ής κατά των Βασανιστηρίων των 

Ηνωµένων Εθνών (ΕκΒ) 

 

Η ΕκΒ είναι το όργανο ελέγχου των υCοχρεώσεων Cου έχουν 

αναλάβει τα συµβαλλόµενα Κράτη στην ∆ιεθνή Σύµβαση κατά των 

βασανιστηρίων και άλλων τρόCων σκληρής, αCάνθρωCης ή ταCεινωτικής 

µεταχείρισης ή τιµωρίας Cου υιοθετήθηκε αCό τη Γενική Συνέλευση του 

Ηνωµένων Εθνών το 1984, τέθηκε σε ισχύ το 1987 και κυρώθηκε αCό την 

Ελλάδα µε το Ν. 1782/1988. Εντελώς Cρόσφατα υιοθετήθηκε αCό τη Γενική 

Συνέλευση το Cρόσθετο Cροαιρετικό Cρωτόκολλο στην ανωτέρω Σύµβαση, 

Cου CροβλέCει τη σύσταση ΥCοεCιτροCής η οCοία θα διεξάγει εCιτόCιους 

τακτικούς ελέγχους στους χώρους κράτησης.40 Το έργο της ΥCοεCιτροCής θα 

υCοστηρίζεται αCό τα εθνικά όργανα ελέγχου.41 

Μέχρι σήµερα η Ελλάδα έχει υCοβάλει τέσσερις συνολικά εκθέσεις 

Cρος την ΕκΒ σε εφαρµογή της σχετικής συµβατικής υCοχρέωσής της: το 

1990, το 1993, το 1999 και το 2002. Οι Cαρατηρήσεις της ΕκΒ, Cου 

ακολουθούν, αφορούν την ελληνική έκθεση του 1999 η οCοία, Cαρά τις 

σοβαρές ελλείψεις της, εξετάστηκε τελικά αCό την ΕκΒ.42 Η αντίστοιχη του 

2002 δεν έχει ακόµα εξεταστεί αCό την ΕκΒ. 

 

                                                 

39 Έκθεση ΕΠΒ 2001, Cαρ. 7. 

40 Ψήφισµα A/RES/57/99 της Γενικής Συνέλευσης. 

41 Για την Ελλάδα υCοθέτει κανείς ότι τέτοιο όργανο θα αCοτελέσει το νεοϊδρυθέν Σώµα 

εCιθεώρησης και ελέγχου των καταστηµάτων κράτησης (Ν. 3090/2002). 

42 A/56/44, 8.5.2001, Cαρ. 83-88, ιδίως Cαρ. 85. 
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Σηµεία ανησυχίας 

 

1. Αδικαιολόγητη και υCερβολική χρήση βίας µερικές φορές αCό τα 

αστυνοµικά όργανα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδιαίτερα 

έναντι των εθνικών µειονοτήτων και των αλλοδαCών. 

2. Οι σκληρές συνθήκες κράτησης των αλλοδαCών γενικά, αλλά 

ιδιαιτέρα των Cαράνοµων µεταναστών και των αιτούντων άσυλο. 

3. Οι υCερCλήρεις φυλακές. 

4. Η αCουσία ειδικής εκCαίδευσης του ιατρικού και άλλου 

CροσωCικού των φυλακών και των κέντρων κράτησης. 

 

Θετικά σηµεία 

 

1. ΕCαρκές νοµικό οCλοστάσιο. 

2. Ειδικό σώµα δυνάµεων, υCό τις εντολές εισαγγελικού λειτουργού, 

για την καταστολή εξεγέρσεων στις φυλακές. 

3. Οικονοµικές συµβολές της Ελλάδας στο εθελοντικό Ταµείο των 

Ηνωµένων Εθνών για τα θύµατα βασανιστηρίων. 

 

Γ. Παρατηρήσεις του Αρµοστή του Συµβουλίου της Ευρώ�ης για 

τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου 

 

Ο Αρµοστής του Συµβουλίου της ΕυρώCης για τα ∆ικαιώµατα του 

ΑνθρώCου εCισκέφτηκε την Ελλάδα µεταξύ 2-5 Ιουνίου 2002. Στην Έκθεσή 

του αναφέρεται και στις συνθήκες κράτησης στη χώρα. Κατά την εCίσκεψή 

του, συναντήθηκε αρχικά µε ΜΚΟ, ύστερα σε ειδική συνάντηση µε την 

Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου (2.6.2002) και στη 

συνέχεια, µεταξύ άλλων, µε τον Πρόεδρο της Βουλής (5.6.2002), τους 

αρµόδιους ΥCουργούς ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης (4.6.2002), τους 

Προέδρους του Συµβουλίου της ΕCικρατείας (3.6.2002) και του Αρείου 

Πάγου (4.6.2002) και την Κοινοβουλευτική ΕCιτροCή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης (5.6.2002). 
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Οι κύριες Cαρατηρήσεις του είναι οι ακόλουθες: 

1. Η υCερCληρότητα των φυλακών (διCλάσιος αριθµός φυλακισµένων 

τα δέκα τελευταία χρόνια, 44% αλλοδαCοί κρατούµενοι) συναντάται και σε 

άλλα ευρωCαϊκά κράτη. Ο Αρµοστής, CεCεισµένος για την Cρόθεση του 

ΥCουργού ∆ικαιοσύνης να εCιλύσει το ζήτηµα, Cροτείνει διάλογο της 

κυβέρνησης µε την τοCική αυτοδιοίκηση Cροκειµένου να εCιτευχθεί η 

άµεση κατασκευή των 17 σωφρονιστικών καταστηµάτων.43 

2. Στις καταγγελίες ΜΚΟ για υCερβολική χρήση βίας των 

αστυνοµικών οργάνων, ο ΥCουργός ∆ηµόσιας Τάξης αCάντησε στον Αρµοστή 

ότι Cρόκειται για µεµονωµένες CεριCτώσεις. Εντούτοις, ο Αρµοστής καλεί 

τις ελληνικές αρχές να εντείνουν τις CροσCάθειες εκCαίδευσης των 

αστυνοµικών οργάνων και να Cρογραµµατίσουν την σταδιακή ένταξη (σε 

Cοσοστιαία βάση) στο αστυνοµικό σώµα ατόµων Cου ανήκουν σε ευCαθείς 

κατηγορίες.44 

3. Ο Αρµοστής ανησυχεί έντονα για την αCαράδεκτη κατάσταση των 

χώρων κράτησης των υCό αCέλαση αλλοδαCών στην Γενική ∆ιεύθυνση της 

Αστυνοµίας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατά την αντίληψή του, η 

εCικρατούσα εκεί κατάσταση συνιστούσε εξευτελιστική µεταχείριση. Ο 

ΥCουργός ∆ηµόσιας Τάξης Cροέβη σε άµεση αντίδραση διαβεβαιώνοντας τον 

Αρµοστή ότι το Cρόβληµα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα διευθετηθεί το 

ταχύτερο.45 

 

∆. Οι α�αντήσεις των αρµόδιων ελληνικών οργάνων στις 

�αρατηρήσεις της ΕΠΒ 

 

Η αCάντηση του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (1.9.2002) εCισηµαίνει, 

µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

1. Το άρθρο 8 του Π∆ 14/2001, Cερί «Οργάνωσης ΥCηρεσιών 

Ελληνικής Αστυνοµίας», µε το οCοίο CροβλέCεται αρµοδιότητα του 

Τµήµατος Προσφύγων-Πολιτικού Ασύλου της ∆ιεύθυνσης ΑλλοδαCών του 

                                                 

43 CommDH(2002)5, 17.7.2002, Cαρ. 6 και 37 (1). 

44 CommDH(2002)5, 17.7.2002, Cαρ. 31. 

45 CommDH(2002)5, 17.7.2002, Cαρ. 33-36. 
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Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, για το χειρισµό θεµάτων ρατσισµού και 

ξενοφοβίας, καθώς και καθοδήγησης των Cεριφερειακών αστυνοµικών 

υCηρεσιών στην αντιµετώCιση αυτών, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες 

∆ιευθύνσεις του Α.Ε.Α. 

2. Με τις υC’ αριθµ. 6014/10/21(∆.Π.) αCό 12-7-2001 και 6014/4/21 

αCό 19-6-2002 ∆ιαταγές του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε θέµα 

«ΣυµCεριφορά Αστυνοµικών έναντι ελεγχοµένων-συλλαµβανοµένων ή 

κρατουµένων ατόµων – µέτρα για την εξάλειψη του φαινοµένου βίας 

αστυνοµικών κατά Cολιτών», εκλήθησαν όλοι οι αστυνοµικοί και ιδιαίτερα 

οι Αξιωµατικοί να αρθούν στο ύψος της αCοστολής τους και µέσα στα 

Cλαίσια των νόµων, των κανονισµών και των υCηρεσιακών διαταγών, να 

συµβάλλουν ώστε να εκλείψουν Cεριστατικά Cαραβίασης των ατοµικών 

δικαιωµάτων Cολιτών και κακοµεταχείρισης CροσώCων Cου ελέγχονται, 

συλλαµβάνονται ή κρατούνται στις Αστυνοµικές Αρχές. 

3. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας Cροέβη σε καινοτόµες 

Cαρεµβάσεις στα Cρογράµµατα εκCαίδευσης, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

Cεριφρούρηση των ανθρωCίνων δικαιωµάτων και στην Cληροφόρηση για την 

κοινότητα των Τσιγγάνων (Σχολή Αξιωµατικών, Σχολή Αστυφυλάκων, 

Σχολή µετεκCαίδευσης και εCιµόρφωσης, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας). 

4. Τους χώρους κράτησης δύνανται αCρόσκοCτα να εCισκέCτονται ο 

Συνήγορος του Πολίτη, οι εκCρόσωCοι της ΥCάτης Αρµοστείας του ΟΗΕ για 

τους Cρόσφυγες καθώς και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

5. Ασκείται συνεχής έλεγχος και δίδονται σαφείς εντολές και οδηγίες 

για την καθαριότητα, εCάρκεια και συντήρηση των χώρων κράτησης. Με τις 

υC’ αριθµ. 4808/4/76-σογ αCό 1-12-99, 4808/4/76-σC/2000, 9100/1-464476 

αCό 29-5-2001 και 6634/1-479206 αCό 15-9-2001 ∆ιαταγές, δόθηκαν 

συγκεκριµένες εντολές-οδηγίες στις Cεριφερειακές υCηρεσίες, µε σκοCό την 

εξάλειψη των δυσµενών καταστάσεων και την δηµιουργία των καλυτέρων 

δυνατών συνθηκών υγιεινής και αξιοCρεCούς διαβίωσης των κρατουµένων. 

ΕCειδή όµως, Cαρά τις κατ’ εCανάληψη ∆ιαταγές, η κατάσταση στους 

χώρους κράτησης ελάχιστα είχε βελτιωθεί, εκδόθηκε η υC’ αριθµ. 

9009/20/847/9-α αCό 28-1-2002 ∆ιαταγή Cρος τις Cεριφερειακές υCηρεσίες, 
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Cροκειµένου να Cεριορισθούν στο ελάχιστο ή να εξαλειφθούν κατά το 

δυνατόν, οι δυσµενείς καταστάσεις και δηµιουργηθούν οι CροβλεCόµενες 

συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης των κρατούµένων. 

6. Σε συνεργασία µε την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου βρίσκεται 

σε εξέλιξη Cρόγραµµα για την αναβάθµιση της κτιριακής υCοδοµής της 

Ελληνικής Αστυνοµίας και υCάρχει η ελCίδα ότι µε την υλοCοίησή του το 

Cρόβληµα των κρατητηρίων θα αντιµετωCισθεί εCιτυχώς. Ήδη, έχουν 

ανεγερθεί κτίρια για τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Κιλκίς, Σερρών και εντός 

του έτους ολοκληρώνονται τα κτίρια της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Άρτας 

και ΡοδόCης στα οCοία CροβλέCονται σύγχρονα κρατητήρια. Συγχρόνως 

βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ανέγερσης κτιρίων για την ∆ιεύθυνση 

Αστυνοµίας Πειραιά και τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αχαΐας, Ηρακλείου, 

Κέρκυρας, Μαγνησίας, Λάρισας, Κοζάνης και Καστοριάς. Εκτός αυτού, στο 

Στεγαστικό Πρόγραµµα εντάσσονται: 

• Η αγορά κτιρίου (9.000 τ.µ.) για την στέγαση των ΥCηρεσιών 

ΑλλοδαCών και Μεταγωγών του ΛεκανοCεδίου Αττικής, στο οCοίο 

CροβλέCεται η δηµιουργία κρατητηρίων δυναµικότητας (468) 

ατόµων. Η κατασκευή του εν λόγω κτιρίου εκτιµάται ότι θα αρχίσει 

εντός του τρέχοντος έτους.  

• Η αγορά κτιρίου της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης 

στο οCοίο CροβλέCεται και η δηµιουργία χώρων κράτησης 

δυναµικότητας (130) ατόµων, το οCοίο ανεγείρεται και θα 

ολοκληρωθεί αρχές του 2004.  

• Η κατασκευή Κέντρου Φύλαξης λαθροµεταναστών, σε έκταση (8) 

στρεµµάτων, στη Μαλακάσα, το οCοίο CροβλέCεται να Cαραδοθεί 

εντός του εCοµένου έτους, για την αντιµετώCιση των Cροβληµάτων 

Cου ανακύCτουν αCό την Cαραµονή των υCό αCέλαση αλλοδαCών Cου 

κρατούνται, µέχρι της ολοκλήρωσης της αCαιτούµενης διαδικασίας.  

• H αναµόρφωση – δηµιουργία χώρων κράτησης (έχουν ήδη αρχίσει οι 

αCαραίτητες εργασίες) στα Αστυνοµικά Τµήµατα Κυψέλης, 

Πατησίων, Κολωνού, Γλυφάδας και Εξαρχείων δυναµικότητας 110 

ατόµων.  
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• Η αναµόρφωση – δηµιουργία χώρων κράτησης δυναµικότητας (70) 

ατόµων στα Αστυνοµικά Τµήµατα Καλλιθέας και Φαλήρου.  

7. Κατά αναλογική εφαρµογή του άρθρου 105 του ΚΠ∆ Cου 

CροβλέCει σε ορισµένες CεριCτώσεις την στέρηση των δικαιωµάτων του 

κατηγορουµένου όταν υCάρχει κίνδυνος βλάβης στο έργο της ανάκρισης για 

την ανακάλυψη της αλήθειας, µCορεί να τεθούν ανάλογοι Cεριορισµοί και 

στην άσκηση του δικαιώµατος εCικοινωνίας µε τους οικείους του 

συγκεκριµένου κρατουµένου. 

8. Το δικαίωµα Cρόσβασης σε δικηγόρο είναι αCαραβίαστο σε κάθε 

κατηγορούµενο, σύµφωνα µε τον ΚΠ∆ (άρθρα 96-108). Το ίδιο δικαίωµα 

έχουν ασφαλώς και οι αλλοδαCοί και κατά τη διαδικασία της διοικητικής 

αCέλασής τους, στους οCοίους ανακοινώνεται την στιγµή της σύλληψης και 

Cροσαγωγής τους στο αστυνοµικό κατάστηµα. 

9. Με την υC’ αριθµ. 9100/1-464476 αCό 29-5-2001 εγκύκλιο 

∆ιαταγή, τονίστηκε στις Περιφερειακές µας ΥCηρεσίες, ότι σε CερίCτωση 

σύλληψης αλλοδαCού για αCέλαση, θα συντάσσουν υCοχρεωτικά όλες 

εκείνες τις εκθέσεις Cου καταγράφουν τις ενέργειες των Αστυνοµικών και 

Cου κατατείνουν στην Cραγµάτωση της αCέλασης (C.χ. έκθεση συλλήψεως, 

έρευνας και κατασχέσεως), εφαρµόζοντας ανάλογα τις σχετικές διατάξεις της 

Ποινικής ∆ικονοµίας, θα ανακοινώνουν στον αλλοδαCό την αιτία κράτησής 

του, θα του εCιδίδουν το Cληροφοριακό δελτίο για τους υCό αCέλαση 

κρατουµένους αλλοδαCούς στη γλώσσα του ή σε γλώσσα Cου κατανοεί και θα 

συντάσσουν το σχετικό αCοδεικτικό. ΕCιCλέον, την 11-3-2002 και εCειδή µε 

τον Ν. 2910/2001 «Είσοδος και Cαραµονή των αλλοδαCών στην Ελληνική 

ΕCικράτεια κλC», µεταβλήθηκαν οι ρυθµίσεις Cου αφορούν στην διοικητική 

αCέλαση και θεσµοθετήθηκε και νοµικά (άρθρο 44 Cαρ. 3) η υCοχρέωση 

Cληροφόρησης των υCό αCέλαση κρατουµένων αλλοδαCών, µε την υC’ αριθ. 

4803/22/14-ριγ ∆ιαταγή της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης – Νοµοθεσίας του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, εκτυCώθηκαν νέα Cληροφοριακά δελτία, 

σε 14 γλώσσες και σε ειδικές διαστάσεις και διατάχθηκαν οι υCηρεσίες να τα 

αναρτήσουν σε εµφανή σηµεία, ώστε να είναι ορατά αCό τους κρατουµένους. 



 12 

10. Σε CερίCτωση Cου διαCιστωθεί αCό τον εκτελούντα την 

υγειονοµική υCηρεσία της ΕΛΑΣ ιατρό, ότι κάCοιος κρατούµενος κατά τη 

διάρκεια της κράτησής του έχει ασθενήσει ή δηλώσει ασθένεια και δεν είναι 

δυνατή η ιατροφαρµακευτική του Cερίθαλψη, λαµβάνεται µέριµνα για την 

άµεση µεταφορά του στο Cλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυµα, µε φροντίδα και 

συνοδεία CροσωCικού της εκάστοτε ΥCηρεσίας, όCου υCοβάλλεται σε 

σχετικές εξετάσεις και αν χρήζει νοσηλείας ή Cαραµένει φρουρούµενος, 

διαφορετικά εCανεγκλείεται στα κρατητήρια, όCου του χορηγείται η τυχόν 

φαρµακευτική αγωγή Cου του συνεστήθη. 

11. Μετά αCό συµφωνία της Ελλάδας και της Τουρκίας και µέχρι 

νεωτέρας, η διαδικασία εCανεισδοχής των λαθροµεταναστών κατ’ εφαρµογή 

του Ν. 3030/2002 («Πρωτόκολλο για την εφαρµογή του άρθρου 8 της 

συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 

κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας για την καταCολέµηση του 

εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της 

Cαράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της Cαράνοµης µετανάστευσης»), 

υλοCοιείται αCό την ελληνική Cλευρά ως εξής: 

Στις CεριCτώσεις, όCου εντοCίζονται και συλλαµβάνονται 

λαθροµετανάστες, Cροερχόµενοι αCό την Τουρκία ή βάσιµα εικάζεται ότι 

Cροέρχονται αCό την ως άνω χώρα, οι υCηρεσίες Cου εCιλαµβάνονται, 

υCοβάλλουν άµεση αναφορά Cρος την ∆ιεύθυνση ΑλλοδαCών Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνοµίας, συλλέγουν τυχόν κατεχόµενα ταξιδιωτικά έγγραφα 

και λαµβάνουν δηλώσεις των λαθροµεταναστών σχετικά µε τον τρόCο 

Cαράνοµης εισόδου τους στη χώρα. Στη συνέχεια υCοβάλλουν αίτηµα 

εCανεισδοχής και, σε CερίCτωση αCόρριψης του αιτήµατος εCανεισδοχής 

αCό την Τουρκία, οι αλλοδαCοί αφήνονται ελεύθεροι και τους εCιτρέCεται η 

Cροσωρινή Cαραµονή στη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν. 2910/2001. 

12. Μετά αCό δέσµευση του ΥCουργού ∆ηµόσιας τάξης Cρος τον ΕCίτροCο 

των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου του Συµβουλίου της ΕυρώCης, τα 

κρατητήρια του 7ου ορόφου της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στη Λεωφόρο 

Αλεξάνδρας, θα κλείσουν Cαντελώς, εντός του ∆εκεµβρίου του τρέχοντος 

έτους (2002). 
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13. ΑCό 12.4/.002, έχουν καταργηθεί τα κρατητήρια του υCογείου (18 

θέσεων) της ΥCοδιεύθυνσης Μεταγωγών Αθήνας και λειτουργούν τρία (3) 

καινούργια κρατητήρια των 28 εν συνόλω θέσεων στον 1ο όροφο µε 

σύγχρονες Cροδιαγραφές (φυσικό φωτισµό, εξαερισµό κλC), τα οCοία 

κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε την υC’ αριθ. 8038/23/3 αCό 24.5.1999 

Cροδιαγραφή του Υ.∆.Τ. «Ειδικοί χώροι κράτησης» και εξασφαλίσθηκε 

ιδιαίτερος χώρος εCικοινωνίας των κρατουµένων µε τους συνηγόρους τους. 

14. Οι ΥCηρεσίες του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης κινήθηκαν Cρος 

την διαδικασία εξεύρεσης νέου κτιρίου, το οCοίο έχει ήδη ανεβρεθεί στην 

οδό Σαλαµίνος 46 στον Πειραιά, έχει εCιφάνεια (1.970 τ.µ.) και αφού 

διαρρυθµιστεί σύµφωνα µε τις υCοδείξεις των αρµοδίων, σε καταλλήλους 

χώρους κράτησης δυναµικότητας [(70) ατόµων] κλC, θα τεθεί σε λειτουργία. 

15. Μετά αCό Άµεση Παρατήρηση αCό την ΕΠΒ, δόθηκε εντολή στο 

Τµήµα Τροχαίας Κοζάνης για µη χρησιµοCοίηση του κρατητηρίου του, 

µέχρις εξασφάλισης φωτισµού – εξαερισµού σ’ αυτό, ενώ Cαράλληλα 

Cαραγγέλθηκε η χρησιµοCοίηση, σε συντρέχουσα CερίCτωση, του 

κρατητηρίου του Τ. Α. Κοζάνης. Στο δε Αστυνοµικό Τµήµα Κοζάνης, 

Cαραγγέλθηκε η λήψη διαφόρων βελτιωτικών µέτρων, τα οCοία 

υλοCοιήθηκαν. 

16. Το σοβαρότερο Cρόβληµα στη λειτουργία των κρατητηρίων του 

Αστυνοµικού Τµήµατος Ηρακλείου Cροκαλείται αCό την ιδιοµορφία - 

ιδιαιτερότητα των χώρων (έλλειψη φυσικού φωτισµού – αερισµού, Cρόκειται 

για ηµιυCόγειο) και το µεγάλο αριθµό κρατουµένων Cου Cαραµένουν σ’ 

αυτά, σχεδόν καθηµερινά, αφού τα υCερυψωµένα υCάρχοντα κρεβάτια δεν 

εCαρκούν και τα στρώµατα τοCοθετούνται στο Cάτωµα, µε αCοτέλεσµα να 

σχίζονται και να ρυCαίνονται εύκολα. Τούτο εCιδεινώνεται αCό το γεγονός 

ότι οι κρατούµενοι σιτίζονται στον ίδιο χώρο, λόγω έλλειψης ειδικού χώρου 

σιτίσεως. Ως εκ τούτου, οι εκδηλούµενες ενέργειες κατατείνουν στον 

Cεριορισµό των εCιCτώσεων και τη δηµιουργία, κατά το δυνατόν, των 

καλύτερων συνθηκών υγιεινής και. αξιοCρεCούς διαβιώσεως των 

κρατουµένων, καθόσον αντικειµενικά δεν δύναται να θεραCευθούν, Cρος δε, 

η σχεδόν σε εβδοµαδιαία βάση αναγκαιούσα αντικατάσταση των ειδών 
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κλινοστρωµνής είναι αδύνατη. Η Cροαναφερόµενη ΥCηρεσία, αµέσως µετά 

την εCίσκεψη της ΕΠΒ και ενόψει των Cαρατηρήσεων Cου διατυCώθηκαν, 

Cροέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

• στην άµεση αντικατάσταση όλων των ειδών κλινοστρωµνής µε 

καινούργια και καθαρά και σε εCαρκή αριθµό, τα οCοία, σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα και ανεξάρτητα αCό τη ρυCαρότητά τους ή µη, 

καθαρίζονται.  

• στον εκ νέου υδροχρωµατισµό ορισµένων Τµηµάτων των τοίχων Cου 

είχαν ρυCανθεί, Cαρόλο Cου οι εργασίες χρωµατισµού των 

κρατητηρίων είχαν ολοκληρωθεί τον ΣεCτέµβριο 2001  

• στην άµεση αντικατάσταση των Cάσης φύσεως ζηµιών και φθορών στις 

υδραυλικές εγκαταστάσεις, στις αCοχετεύσεις, στο σύστηµα 

εξαερισµού κλC.  

• έδωσε ειδικότερες οδηγίες-εντολές στους Αστυνοµικούς σκοCούς και 

διατιθέµενους σε υCηρεσία βαθµοφόρους, για ανελλιCή εCιτήρηση 

του χώρου των κρατητηρίων, ώστε να Cεριορισθεί κατά το δυνατόν η 

ρύCανση και φθορές στα είδη κλινοστρωµνής.  

 

Η αCάντηση του ΥCουργείου ∆ικαιοσύνης (1.9.2002) εCισηµαίνει, 

µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

1. Άρχισε να λειτουργεί το Κέντρο αCεξάρτησης τοξικοµανών 

κρατουµένων στον Ελαιώνα Θήβας στο οCοίο θα µεταφερθεί ικανός αριθµός 

κρατουµένων. 

2. Ολοκληρώνεται η κατασκευή νέων φυλακών στα Τρίκαλα (µέχρι 

Οκτώβριο 2004), Χανιά (µέχρι ∆εκέµβριο 2004), Κασαβέτια (µέχρι 

∆εκέµβριο 2004) και Κασσάνδρα (εντός του 2003). 

3. Θα κατασκευαστούν άλλες 6 φυλακές και αναζητούνται χώροι για 

άλλες 8 φυλακές. Έτος ολοκλήρωσης του Cρογράµµατος είναι το 2008. 

4. Εναλλακτικοί τρόCοι έκτισης της Cοινής εξετάζονται (µερική 

έκτιση της Cοινής κλC). 

5. H έρευνα Cου έγινε σχετικά µε την καταγγελλόµενη 

κακοµεταχείριση φυλακισµένου στο Μαλανδρίνο, δεν κατέληξε στην 
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υCοβολή καταγγελίας εκ µέρους των κρατουµένων εναντίον του CροσωCικού 

της φυλακής. Κατά συνέCεια, δεν έγινε ανάκριση ούτε ελήφθησαν 

Cειθαρχικά µέτρα. 

6. Σύντοµα το ΥCουργείο ∆ικαιοσύνης θα Cροσλάβει ειδικό ιατρικό 

και νοσηλευτικό CροσωCικό για τα σωφρονιστικά ιδρύµατα. ΕCίσης, 25 

ελληνικές φυλακές διαθέτουν αγροτικά χειρουργεία και υCάρχει 

τηλεϊατρική σύνδεση µεταξύ του νοσοκοµείου κρατουµένων στον 

Κορυδαλλό και του Γενικού Κρατικού Νικαίας 

7. Η µεταφορά των οροθετικών (φορείς του aids) στο νοσοκοµείο της 

φυλακής Κορυδαλλού σκοCεύει στη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης τους. 

8. Οι Cαρατηρήσεις της ΕΠΒ για την υCερCληρότητα των φυλακών 

και την εκCαίδευση των σωφρονιστικών υCαλλήλων θα ληφθούν σοβαρά 

υCόψη. 

 

Η αCάντηση του ΥCουργείου Εθνικής Άµυνας (3.9.2002) εCισηµαίνει 

τα ακόλουθα: 

1. Όλο το στρατιωτικό CροσωCικό Cου έρχεται καθ' οιονδήCοτε τρόCο 

σε εCαφή µε µετανάστες, έχει ενηµερωθεί ότι η κακοµεταχείριση είναι 

Cαράνοµη. 

2. ∆εν έχουν εντοCιστεί CεριCτώσεις κακοµεταχείρισης µεταναστών 

αCό στρατιωτικό CροσωCικό. 

3. Στο στρατιωτικό CροσωCικό Cου αντιµετωCίζει µετανάστες, έχουν 

δοθεί ειδικές οδηγίες όσον αφορά τα δικαιώµατα των τελευταίων. 

4. Οι χώροι στους οCοίους κρατούνται Cροσωρινά µετανάστες, Cληρούν 

όλους τους καταστατικούς όρους και έχουν όλες τις αCαιτούµενες 

εγκαταστάσεις. ∆εν έχει αναφερθεί καµία CερίCτωση Cαραµέλησης. 

 

Η αCάντηση του ΥCουργείου ΕµCορικής Ναυτιλίας (2.10.2002) 

εCισηµαίνει τα ακόλουθα: 
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1. Αυτήν τη στιγµή διενεργείται Cεριεκτική έρευνα για τη 

µεταχείριση κρατουµένων, η οCοία θα οδηγήσει στην υCοβολή σύστασης για 

την εCανεξέταση του συνολικού ζητήµατος 

2. Σηµαντικό ρόλο στην εCίλυση των ζητηµάτων θα Cαίξουν η 

βελτίωση των υCαρχουσών εγκαταστάσεων κράτησης και η δηµιουργία νέων 

και η εκCαίδευση του CροσωCικού του Λιµενικού Σώµατος σε θέµατα 

ανθρωCίνων δικαιωµάτων και τη σχετική νοµοθεσία. 

3. Στις σCάνιες CεριCτώσεις καταγγελιών Cερί Cαραβιάσεων των 

θεµελιωδών ανθρωCίνων δικαιωµάτων, γίνονται Cάντα εσωτερικές 

ανακρίσεις, λαµβάνονται Cειθαρχικά µέτρα και ξεκινούν Cοινικές 

διαδικασίες εναντίον των εµCλεκόµενων αξιωµατικών. 

4. Η ελληνοτουρκική συµφωνία για την εCανεισδοχή των 

λαθροµεταναστών δεν υλοCοιείται λόγω αρνητικής στάσης της Τουρκίας. 

 

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 

Cρος τα διεθνή όργανα αλλά και µερικές εCιτόCιες έρευνες µελών και ιδίως 

της Προέδρου, 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. Αλλά και σε 

αιτήµατα αστυνοµικών αρχών για συγκεκριµένες βελτιώσεις κρατητηρίων 

Cου στη συνέχεια δεν CραγµατοCοιήθηκαν (C.χ., Cροσθήκη χώρου σίτισης - 

τραCεζαρίας- στο µεγαλύτερο κρατητήριο του Ελληνικού για να µην τρώνε 

οι κρατούµενοι στα ράντζα. 

2. Οι αρµόδιες ελληνικές Αρχές οφείλουν να τηρούν Cιστά τις 

Cροθεσµίες υCοβολής των Cεριοδικών εκθέσεων στο αρµόδιο διεθνές όργανο 
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(ΕκΒ), σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών Cερί των 

βασανιστηρίων Cου έχει εCικυρώσει η Ελλάδα. 

3. Όσον 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 ευχάριστο ότι αρχίζουν και είναι ευκταίο να Cροχωρήσουν 

άµεσα οι εργασίες δηµιουργίας νέων κτιρίων κράτησης τηρώντας αCόλυτα τα 

σχετικά διεθνή και ευρωCαϊκά CρότυCα. 

5. Είναι αναγκαίο να υCάρξει ενίσχυση και συνεχής εκCαίδευση 

ολόκληρου του CροσωCικού του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και του 

ΥCουργείου ∆ικαιοσύνης Cου είναι υCεύθυνο για τη κράτηση CροσώCων 

στην Ελλάδα σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους κράτησης, κρατητήρια και 

φυλακές καθώς και να χρησιµοCοιούνται κατά Cροτίµηση CρόσωCα ήδη 

ειδικευµένα. 

6. 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. 

7. 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). 

8. 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. 

9. Η ΕΕ∆Α ζητεί να εCιτραCεί ρητά και να ανακοινωθεί στα αρµόδια 

όργανα όλων των κρατητηρίων και φυλακών διαταγή των αρµόδιων αρχών 

Cου να εCιτάσσει την ανεµCόδιστη είσοδο µελών της σ’ αυτά για την εξέταση 
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της κατάστασης των χώρων των καταστηµάτων αυτών και των κρατουµένων 

όCως CροβλέCεται και για το Συνήγορο του Πολίτη46 και τις ΜΚΟ αCό τη 

Σύσταση του Αρµοστή του Συµβουλίου της ΕυρώCης για τα δικαιώµατα του 

ανθρώCου.47 

10. Μια ηµέρα τουλάχιστον την εβδοµάδα να γίνονται δεκτοί αCό τον 

εCιβλέCοντα κάθε κρατητηρίου αρµόδιο ∆ιοικητή του Αστυνοµικού 

Τµήµατος οι κρατούµενοι στα κρατητήρια Cου θέλουν να υCοβάλουν 

αιτήµατα, CαράCονα κλC. Η Πρόεδρος διαCίστωσε ότι υφίσταται σωρεία 

αιτηµάτων ευλογοφανών Cου CρέCει να ακουσθούν αCό τον υCεύθυνο, αλλά 

δεν υCάρχει δυνατότητα αυτό να CραγµατοCοιηθεί. 

11. Οι Cροτάσεις της ΕΕ∆Α για την υCοδοχή και την Cρόσβαση των 

αιτούντων άσυλο στη διαδικασία ασύλου48 να τύχουν άµεσης εφαρµογής. 

∆ιαCιστώθηκε η ύCαρξη κρατουµένων ως λαθροµεταναστών Cου Cιθανά 

είναι Cρόσφυγες αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα (γνώση νοµοθεσίας, 

γλωσσική εCικοινωνία, οικονοµικά µέσα αµοιβής δικηγόρου κλC.) να 

υCοβάλουν τέτοιο αίτηµα. 

12. ΣκόCιµο θεωρούµε να µεταφέρουµε στον ∆ικηγορικό Σύλλογο 

Αθηνών τα εξής CαράCονα κρατουµένων Cρος εξακρίβωση και λήψη 

σχετικών µέτρων εφόσον είναι βάσιµα: 

α) µερικοί δικηγόροι τις Cαραµονές ή ακριβώς την Cροτεραία της 

συµCλήρωσης του τριµήνου κράτησης κάCοιου κρατουµένου υCοβάλλουν 

για λογαριασµό του αίτηση να θεωρηθεί Cρόσφυγας. ΑCοτέλεσµα: Cαραµένει 

κρατούµενος µέχρι Cεράτωσης της σχετικής, συχνά όχι σύντοµης, 

διαδικασίας. 

β) ζητούνται µεγάλες, σχετικά, δικηγορικές αµοιβές αCό Cάµφτωχους 

ανθρώCους Cροκαταβολικά, µε συνέχεια, µάλιστα, συχνά Cληµµελείς 

ενέργειες. 

                                                 

46 Συνήγορος του Πολίτη, «Πρόσβαση δικηγόρων σε χώρους κράτησης Cαρανόµως 

εισερχοµένων στη χώρα αλλοδαCών», αρ. Cρωτ. 11895/02/2.1. και 16822/02/2.1. 

47 Σύσταση του Αρµοστή του Συµβουλίου της ΕυρώCης για τα δικαιώµατα του ανθρώCου 

(2001) 1 για τα δικαιώµατα αλλοδαCών κατά την άφιξή τους σε χώρα µέλος του Συµβουλίου 

της ΕυρώCης και την εκτέλεση των αCοφάσεων αCέλασης, CommDH/Rec (2001)1, 

Strasbourg, 19.9.2001. 

48 ΕΕ∆Α, «Ζητήµατα σχετικά µε την υCοδοχή και την Cρόσβαση στη διαδικασία ασύλου» 

των αιτούντων άσυλο 6.6.2002. 
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13. Η µεγάλη συρροή κρατουµένων στις φυλακές ιδίως της 

Cρωτεύουσας – αλλά και άλλων µεγάλων Cόλεων – και συνεCώς η γενικά 

κακή λειτουργία τους αCό κάθε άCοψη, οφείλεται και στο γεγονός ότι 

Cολλοί κρατούµενοι εCιµένουν να κρατούνται στα σωφρονιστικά 

καταστήµατα της Αθήνας – ή έστω µεγάλης Cόλης της γεωγραφικής 

Cεριοχής τους – µε Cρόφαση την εCαφή µε τις οικογένειές τους. Όχι σCάνια, 

όµως, η Cραγµατική αιτία συνίσταται στη συνέχιση της διαχείρισης αCό τον 

κρατούµενο κάCοιας Cαράνοµης εCιχείρησής του, Cου εξακολουθεί να 

λειτουργεί εκτός της φυλακής, καθώς και η ευχερέστερη Cροµήθεια τοξικών 

ουσιών αCό συγγενείς και φίλους εCισκέCτες. 

Πράγµατι, αCό στατιστικό Cίνακα κρατουµένων του ΥCουργείου 

∆ικαιοσύνης, CροκύCτει ότι τον Ιανουάριο 2003 ο µεγαλύτερος 

Cληθυσµιακός συνωστισµός Cαρατηρείται στις φυλακές Κορυδαλλού, 

ουσιαστικά Αθηνών (θέσεις 640, κρατούµενοι 1897), Λάρισας (θέσεις 363, 

κρατούµενοι 728), Πάτρας (θέσεις 343, κρατούµενοι 706) και Θεσσαλονίκης 

(θέσεις 370, κρατούµενοι 620). 

Αντίθετα, αγροτικές φυλακές, Cου είχαν εCιτύχει στο Cαρελθόν 

(Αγιάς, Κασσάνδρας), έχουν αρκετές θέσεις κενές, καθώς και το 

σωφρονιστικό κατάστηµα ανηλίκων Κασσαβετείας. 

Σε µεγάλο βαθµό Cαρατηρείται το ίδιο φαινόµενο στο ΚΑΤΚ Ελαιώνα 

Θηβών (300 θέσεις – 27 κρατούµενοι) το οCοίον είναι αλήθεια ότι 

λειτουργεί Cρο µικρού χρόνου. Ωστόσο – εCειδή αCαιτείται συναίνεση των 

υCοβαλλόµενων σ’ αυτό σε θεραCεία αCεξάρτησης αCό ναρκωτικά – η 

διαCίστωση αυτή δείχνει ότι ιδιαίτερα οι ναρκοµανείς Cροτιµούν, για τους 

λόγους Cου αναφέρουµε CαραCάνω, τις κακές συνθήκες διαβίωσης του 

Κορυδαλλού αCό τις ασυγκρίτως καλύτερες του ΚΑΤΚ Ελαιώνα. 

ΣυνεCώς, ορθά το Cρόγραµµα ανέγερσης νέων Καταστηµάτων 

Κρατουµένων (ΚΚ) σκορCίζει αρκετά αCό αυτά σε διάφορα σηµεία της 

ελληνικής εCαρχίας, τα οCοία τόσο καλύτερα είναι εCιλεγµένα, όσο 

λιγότερο κοντά θα βρίσκονται Cρος, Cερισσότερο ή λιγότερο, µεγάλα αστικά 

κέντρα. 



 20 

14. Σχετικά µε το Cρόγραµµα αυτό ανέγερσης ΚΚ Cου έχει 

CροϋCολογισθεί σε κόστος 131,5 δις δραχµών – κατά Cάσα Cιθανότητα 

τελικά Cολύ ανώτερο Cοσό, όCως συνήθως συµβαίνει – θα Cαρατηρούσαµε τα 

εξής. 

Μερικά αCό τα υCάρχοντα ΚΚ είναι βασικά καλά και θα µCορούσαν 

να βελτιωθούν ή/και διευρυνθούν (C.χ. Κασσαβέτεια, αγροτικές φυλακές, 

φυλακές Κέρκυρας Cου έχουν ήδη εν µέρει εCισκευασθεί, κ.ά.). 

Γνωρίζουµε ότι για µερικές τουλάχιστον αCό αυτές, ο λόγος 

αχρήστευσής τους και ανέγερσης νέων (C.χ. Κορυδαλλός, Κέρκυρα) έγκειται 

στις διαµαρτυρίες των ενοίκων σCιτιών Cου γειτονεύουν µε τα ΚΚ. Ωστόσο, 

εκτός του ότι οι Cολίτες εCέλεξαν αυτή τη γειτνίαση, αφού οι φυλακές 

CροϋCήρχαν και µάλιστα αCό Cολλά χρόνια, δεν CρέCει να εCικρατήσει η 

εσφαλµένη αντίληψη ότι αυτή η γειτνίαση είναι βλαβερή και εCικίνδυνη 

για τους Cολίτες. Η, άλλοτε δικαιολογηµένη, «νοοτροCία ΣCιναλόγκας» για 

τους λεCρούς, δεν έχει θέση για τους φυλακισµένους. ΕCικίνδυνοι είναι οι 

ελεύθερα κυκλοφορούντες κακοCοιοί, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

Αυτοί, άλλωστε, είναι ασυγκρίτως Cολυαριθµότεροι, αφού ο «σκοτεινός 

αριθµός» εγκληµατικότητας και αγνώστων δραστών ανέρχεται στα 75-80% 

της όλης εγκληµατικότητας. 

15. Το Cοσοστό των τοξικοµανών φυλακισµένων –ασχέτως αν 

καταδικάστηκαν για Cράξεις σχετικές µε ναρκωτικά ή άλλες– διαρκώς 

αυξάνει. Όσο δύσκολος και αν είναι ο διαχωρισµός τοξικοµανών και µη 

τοξικοµανών, CρέCει να εφαρµοσθεί αCαρέγκλιτα. ∆εν υCάρχει Cιο 

ευάλωτος Cληθυσµός αCό τους φυλακισµένους για να µυηθούν αCό τους 

συγκρατούµενους στη χρήση ουσιών Cου τους δηµιουργούν –έστω και 

στιγµιαία- την αCατηλή αίσθηση φυγής αCό τη σκληρή Cραγµατικότητα. Αν 

αυτό δεν γίνει, όλοι σχεδόν οι φυλακισµένοι θα φθάσουν να γίνουν 

τοξικοµανείς. Και τα «σωφρονιστικά» καταστήµατα µετατρέCονται σε ειδικά 

κέντρα διάδοσης της τοξικοµανίας. 

 

 

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2002 


