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ΘΕΜΑ: Αυτοψίες στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών Αµυγδαλέζας και Κορίνθου  

και στους χώρους κράτησης της ∆/νσης Αλλοδαπών Αττικής στην οδό  
Πέτρου Ράλλη . Προβλήµατα και προτάσεις. 

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε την πρωτοβουλία να επισκεφθεί το τελευταίο 

τρίµηνο του 2012 τα νεοσυσταθέντα κέντρα κράτησης αλλοδαπών στην Αµυγδαλέζα και 
στην Κόρινθο, καθώς και τα κρατητήρια της ∆/νσης Αλλοδαπών στην οδό Πέτρου Ράλλη 
στην Αθήνα. Τα παραπάνω υπάγονται όλα διοικητικά στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 
και συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό κρατουµένων. Πέραν των µεµονωµένων αναφορών για 
διάφορα ζητήµατα (πρόσβαση στο άσυλο κ.α)., ο Συνήγορος του Πολίτη κινήθηκε 
αυτεπαγγέλτως προκειµένου να σχηµατίσει µια σφαιρική εικόνα για τον τρόπο και τις 
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συνθήκες λειτουργίας των κέντρων κράτησης υπό το πρίσµα και του Ν.3907/11 και της 
σχετικής Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, διερευνώντας κατά πόσον υπάρχουν οι αντικειµενικές 
συνθήκες και ο κατάλληλος σχεδιασµός προκειµένου οι χώροι  κράτησης να διασφαλίσουν το 
σεβασµό θεµελιωδών δικαιωµάτων, επιτυγχάνοντας το αναγκαίο µέτρο περιορισµού της 
προσωπικής ελευθερίας εν όψει απέλασης/αποµάκρυνσης1 των κρατουµένων αλλοδαπών.  

Η µακρόχρονη ενασχόληση της ανεξάρτητης αρχής µε τη διαχείριση από τη ∆ιοίκηση 
και την πολιτική της ηγεσία του µεταναστευτικού φαινοµένου, έχει καταδείξει α) ότι 
εκδηλώνονται προβληµατικές πρακτικές διαχείρισης της παράτυπης µετανάστευσης, από τη 
στιγµή εισόδου των αλλοδαπών στη χώρα µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους, β) 
ότι οι πρακτικές αυτές, πέραν της αµφισβητούµενης νοµιµότητάς τους και του κινδύνου 
παραβίασης θεµελιωδών δικαιωµάτων, τραυµατίζουν βαθύτατα και τον θεσµό του ασύλου. 
Οι γενικές αυτές παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη δυστυχώς φαίνεται να 
επαληθεύονται από τις παραπάνω αυτοψίες, οι οποίες φαίνεται να επίσης να επιβεβαιώνουν 
την αδυναµία της αστυνοµικής διοίκησης να ανταποκριθεί µε τα κατάλληλα µέσα και εχέγγυα 
δικαιωµάτων σε συνθήκες µαζικής κράτησης. Συγκεκριµένα:  
  

Α) Ως προς τις συνθήκες κράτησης, το συµπέρασµα από τις 3 αυτοψίες είναι ότι η 
αστυνοµία αδυνατεί να διασφαλίσει συνθήκες που να διασφαλίζουν τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα των κρατουµένων, διότι οι χώροι αστυνοµικής κράτησης αλλοδαπών έχουν 
µεταβληθεί σε ιδιότυπες φυλακές, δεδοµένου του µεγάλου και συνεχώς διογκούµενου 
αριθµού κρατουµένων που κρατούνται για πολλούς µήνες. Η ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο δεν διαθέτει τις 
δοµές και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσει επαρκείς εγγυήσεις στέρησης της προσωπικής 
ελευθερίας, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της για βελτίωση των συνθηκών. Συγκεκριµένα: 

Χώροι κράτησης:  
• Καταλληλότητα χώρων  

Οι τρεις χώροι κράτησης που επισκεφτήκαµε το ίδιο περίπου διάστηµα, Σεπτέµβριο-
Οκτώβριο 2012, ήταν πολύ διαφορετικοί: Παλαιά αστυνοµικά κρατητήρια, καθ’ υπέρβασιν 
της χωρητικότητάς τους ως προς την πτέρυγα ανδρών που στέγαζε 214 άνδρες σε ολιγοµελείς 
θαλάµους χωρητικότητας 170 (Π.Ράλλη). Πρώην στρατόπεδο, µε θαλάµους των 30 ατόµων, 
συνολικά περίπου 700 άνδρες σε 3 κτίρια και δυνατότητα επέκτασης (Κόρινθος). Πρώην 
Σχολή Αστυνοµίας, µε τετράκλινους θαλάµους σε 90 οικίσκους/containers, που στέγαζαν 528 
άτοµα, µε δυνατότητα επέκτασης (Αµυγδαλέζα). Το γενικότερο επίπεδο συνθηκών διαβίωσης 
ήταν σαφώς καλύτερο συγκριτικά στην Αµυγδαλέζα, κάτι που αναδεικνύει το πρόβληµα 
εξεύρεσης κατάλληλων χώρων κράτησης αλλοδαπών.  

• Προαυλισµός και ψυχαγωγία.  
Οι εγκαταστάσεις αυτές παρουσίαζαν πολύ διαφορετικές δυνατότητες από πλευράς 

προαυλισµού: στους εσωτερικούς διαδρόµους και σπανίως στο προαύλιο στην Π.Ράλλη, 
στους περίκλειστους χώρους µεταξύ των κτιρίων στην Κόρινθο και σε µεγάλο εξωτερικό 
χώρο στην Αµυγδαλέζα. Οι αστυνοµικές δυνάµεις θεωρούν ικανοποιητικό τον προαυλισµό 
γιατί επιτρέπεται τακτικά, ωστόσο ο Συνήγορος παρατηρεί ότι ειδικά στην Π.Ράλλη, ο δίωρος 
προαυλισµός ανά 2 ηµέρες για κάθε πτέρυγα δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής για το 
δικαίωµα κυκλοφορίας κάθε κρατούµενου, πολλώ µάλλον σε πολύµηνη διοικητική κράτηση, 
βλ.και αρθρ.36 Σωφρονιστικού Κώδικα. Οι εγγυήσεις δικαιωµάτων και συνθηκών κράτησης 
του Σωφρονιστικού Κώδικα έχουν ανάλογη εφαρµογή και στη διοικητική κράτηση, όπως έχει 
επισηµάνει ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από την ετήσια έκθεσή του έτους 2000. Στην πράξη, 
οι αστυνοµικές αρχές φαίνεται ότι εφαρµόζουν κριτήρια ασφαλείας που ποικίλλουν ανάλογα 
µε κάθε χώρο προαυλισµού, γεγονός που στην πολύµηνη κράτηση είναι προβληµατικό.   

                                                           
1 «Αποµάκρυνση» είναι η ορολογία του Ν.3907/11 που εναρµονίζει το ελληνικό δίκαιο µε την Οδηγία 2008/115 
Εκ που επίσης υιοθετεί ουδέτερους όρους όπως  «επιστροφή».   
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Επίσης επισηµαίνεται η παντελής απουσία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (σχετική 
πρόβλεψη χώρου υφίσταται στην Αµυγδαλέζα), ενώ η δηµιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου κάθε έγκλειστου αποτελεί δικαίωµα και στοιχειώδη όρο οµαλής 
διαβίωσης, βλ. άρθρ.38 του Σωφρονιστικού Κώδικα. 

• Στοιχειώδεις παροχές 
Ο Συνήγορος επεσήµανε την έλλειψη θέρµανσης στην Κόρινθο στις 23-10-12, 

έλλειψη σηµαντική που καλύφθηκε ωστόσο το Νοέµβριο, όπως µας ενηµέρωσε η οικεία 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. Στον ίδιο χώρο δεν είχαν µοιραστεί είδη ατοµικής υγιεινής στους 
κρατούµενους, σαπούνια κλπ. Η έλλειψη αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί µεµονωµένο 
φαινόµενο, διότι κατά τη 2η επίσκεψη στην Αµυγδαλέζα την 27-3-2013 διαπιστώθηκε ότι δεν 
παρέχονταν πλέον είδη ατοµικής υγιεινής. Η σχετική εξήγηση της έλλειψης κονδυλίων 
(βλ.αυτοψία Αµυγδαλέζας), µε επιπτώσεις και στην καθαριότητα των χώρων, αποτελεί 
σοβαρή ένδειξη ότι ο µηχανισµός που θα εξασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία των κέντρων 
κράτησης σχεδιάζεται ενόσω τα κέντρα έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν εκ των ενόντων.  
Παρά την προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. να καλύψει τα κενά, αξιοποιώντας και την προσφορά 
ειδών από ΜΚΟ, ο Συνήγορος θεωρεί ότι χρειάζεται σηµαντική βελτίωση των γενικότερων 
συνθηκών που αφορούν  το επίπεδο καθαριότητας των κέντρων, τη διανοµή ειδών ατοµικής 
υγιεινής και την επάρκεια άλλων ειδών όπως κλινοσκεπασµάτων.  

• Ιατρική µέριµνα 
Ο Συνήγορος αποκόµισε καλή εικόνα από τους χώρους που καλύπτονταν από ΜΚΟ 

(Ιατρική Παρέµβαση). Παράπονα µη παραποµπής στο νοσοκοµείο κ.α., υπήρξαν στο χώρο 
λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κόρινθος). Είναι σηµαντικό η ιατροφαρµακευτική αρωγή να 
περιλαµβάνει το στάδιο εισαγωγής για τη διάγνωση τυχόν ασθενειών, την καθηµερινή 
αντιµετώπιση ιατρικών περιστατικών, την παρακολούθησή τους, την παραποµπή στο 
νοσοκοµείο αµέσως όταν χρειαστεί (επιβάλλεται η άµεση ανταπόκριση τόσο της ΕΛ.ΑΣ. και 
των κατά τόπους νοσοκοµείων), αλλά και την ψυχολογική στήριξη των εγκλείστων. Η 
διερµηνεία και όχι µόνο σε µια γλώσσα είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό. Οι παραπάνω 
επισηµάνσεις δεν είναι µεµονωµένες. Ο Συνήγορος, συνεργαζόµενος µε όλες τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στα ζητήµατα κράτησης, έχει λάβει κοινοποίηση της από 4-2-2013 
επιστολής, προς τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, που προσέφεραν υπηρεσίες σε διάφορα κέντρα καταγραφής σε νησιά και 
κέντρα κράτησης της Β.Ελλάδας, εντοπίζοντας, µεταξύ άλλων τα εξής προβλήµατα: 
αδυναµία συνέχειας των υλοποιούµενων υγειονοµικών παρεµβάσεων, απουσία διαδικασίας 
αρχικού screening για την κατάσταση της υγείας των  νεοεισερχοµένων ή συλληφθέντων 
µεταναστών, εµπόδια στη διασύνδεση µε τις αρχές δηµόσιας υγείας και µετάθεση ευθύνης 
στους αστυνοµικούς για την αξιολόγηση και παραποµπή ιατρικών περιστατικών και τη 
χορήγηση θεραπέιας.  

• Σίτιση:  
Η σίτιση εµφανίζεται επαρκής στο έγγραφο διαιτολόγιο των κέντρων. Ωστόσο, 

διαρκείς έλεγχοι πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα και ισορροπηµένη διατροφή (όχι 
µόνον άµυλο αλλά και λαχανικά, γαλακτοκοµικά, κρέας, φρούτα, ψάρι) και το συµφωνηµένο 
διαιτολόγιο να τηρείται στην πράξη (βλ. σχετικά παράπονα στην Κόρινθο). Ο Συνήγορος, 
έχοντας συµβάλει προ πολλών ετών στην αύξηση των τροφείων των τελούντων υπό 
αστυνοµική κράτηση, παρατηρεί ότι το σηµερινό χαµηλό ύψος των τροφείων σε συνδυασµό 
µε την οικονοµική κρίση δεν µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία κακής διατροφής, λόγω της 
οικονοµίας κλίµακας, η οποία επιτρέπει στους συµβεβληµένους εστιάτορες να έχουν 
περιθώριο κέρδους λόγω του µεγάλου αριθµού των κρατουµένων στα κέντρα κράτησης. Εάν 
δεν συµβαίνει αυτό και µειώνουν την ποσότητα ή υποβιβάζουν την ποιότητα, ενδεχοµένως 
σηµαίνει ότι δεν ελέγχονται επαρκώς.  

• Επικοινωνία  
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Οι χώροι που επισκεφτήκαµε διασφαλίζουν το δικαίωµα επικοινωνίας των 
κρατουµένων, τόσο µε τον καθορισµό ωρών επισκεπτηρίου όσο και µε δικηγόρο, που 
επισκέπτεται συγκεκριµένο εντολέα. Ο Συνήγορος έχει εγκαταστήσει ήδη από το 2002 
(υποθέσεις 1895,16822, στην ιστοσελίδα µας) διάλογο µε την ΕΛ.ΑΣ, για την ελεύθερη 
πρόσβαση δικηγόρων, εφιστά ωστόσο την προσοχή της ΕΛ.ΑΣ. σε τυχόν περιπτώσεις 
εισόδου των ίδιων πάντα, δικηγόρων σε χώρους κράτησης (βλ.αυτοψία στην Κόρινθο) ή 
∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών (βλ.αυτοψία στην Π.Ράλλη) επισηµαίνοντας ότι δεν πρέπει να  
καταλείπονται εντυπώσεις προνοµιακής µεταχείρισης ή άγρας πελατών.  

Η γενικότερη εποικοινωνία διασφαλίζεται µέσω καρτοτηλεφώνων (στην Αµυγδαλέζα 
κατά το χρόνο της αυτοψίας, 25-9-2012, δεν είχαν ακόµη εγκατασταθεί  τηλεφωνικές 
γραµµές αλλά αργότερα το πρόβληµα αποκαταστάθηκε), εκτός από την Κόρινθο όπου 
υπάρχει ανοχή στη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους κρατούµενους.  

Όσον αφορά την είσοδο ΜΚΟ στους χώρους που επιθυµούν να παρέχουν νοµική 
συνδροµή ή ενηµέρωση για διαδικασίες ασύλου, η επιφυλακτικότητα της ΕΛ.ΑΣ. (Α.∆/ντής 
Αλλοδαπών Αττικής, Α.∆/ντής Κορίνθου) φαίνεται να επιβεβαιώνει τη µη εφαρµογή του 
πνεύµατος ευρείας πρόσβασης της εγκυκλίου 5401/1-498001/3.01.2011 της ΕΛ.ΑΣ αλλά και 
του άρθρ.31 του Ν.3907/11. Ο Συνήγορος και πριν τον Ν.3907/11 είχε επισηµάνει ήδη από το 
2002 (αναφορά 12393 στην ιστοσελίδα µας) ότι οι ΜΚΟ δεν µπορούν να αποκλειστούν, µε 
ανάλογη εφαρµογή του α.52 παρ.2 Σωφρονιστικού Κώδικα, από τους χώρους αστυνοµικής 
κράτησης, προκειµένου οι ανοιχτοί στον κοινωνικό έλεγχο χώροι να διασφαλίζουν την 
απαραίτητη διαφάνεια στη µεταχείριση των κρατουµένων και στον σεβασµό των 
δικαιωµάτων τους.  

• ∆ιαχωρισµός κρατουµένων 
Ως προς τις γυναίκες υφίσταται διαχωρισµός, οι γυναίκες κρατούνται µόνον στη 

∆/νση Αλλοδαπών στην Π.Ράλλη, 134 συγκεκριµένα την ηµέρα της αυτοψίας, 4-10-12. 
Προβληµατική  εικόνα η κράτηση µητέρων µε µωρά, θα έπρεπε να βρίσκονται σε χώρους 
φιλοξενίας, σύµφωνα και µε το Ν.3907/11. Ο Συνήγορος σηµειώνει ότι µία από τις 
περιπτώσεις των µητέρων µε µωρό αφορούσε κράτηση υπηκόου κράτους-µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 4-10-12 (βλ.αυτοψία Π.Ράλλη).  

Ως προς τους ανηλίκους, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένα επισηµάνει ότι 
η κράτηση είναι το έσχατο µέτρο και αντ΄αυτού επιβάλλεται σωρηδόν όπως και στους 
ενηλίκους λόγω και της ανεπάρκειας των χώρων φιλοξενίας. Ο Συνήγορος πέρα από την 
ειδική έκθεσή του το 2005 σχετικά µε τον προβληµατικό χαρακτήρα της διοικητικής 
κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων, έχει προ µηνός απευθύνει χωριστό έγγραφο στην ηγεσία 
της ΕΛ.ΑΣ., προτείνοντας τη µείωση του ανώτατου ορίου κράτησης όπως ορίζεται στο π.δ. 
116/12. 

Στις παρούσες αυτοψίες, ο Συνήγορος περιορίζεται στη διαπίστωση της άρνησης της 
ΕΛ.ΑΣ. να διαχωρίσει τους δια γυµνού οφθαλµού ανηλίκους (βλ.αυτοψία Κορίνθου), µε 
προφορική εξήγηση την ασάφεια των επιστηµονικών µεθόδων προσδιορισµού της ηλικίας γι’ 
αυτούς που δεν έχουν χαρτιά. Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι ενδείκνυται ο συνδυασµός των 
υφιστάµενων µεθόδων (οδοντιατρικής εξέτασης και ακτινογραφίας καρποκλείδας µε 
ψυχολογική διάγνωση) προκειµένου να υπάρξει προσδιορισµός της ηλικίας. Σε κάθε 
περίπτωση, το τεκµήριο αµφιβολίας πρέπει να λειτουργεί υπέρ της προστασίας των ανηλίκων 
και όχι εναντίον τους. Σηµειώνεται το άρθρ.12 του Σωφρονιστικού Κώδικα, που διαχωρίζει 
τους νεαρούς κρατούµενους και µετά την ενηλικίωση µέχρι τα 21. Ο µη διαχωρισµός των 
διοικητικά κρατουµένων ανηλίκων συνιστά θεµελιώδη παραβίαση των δικαιωµάτων τους, 
όπως ο Συνήγορος έχει επισηµάνει ήδη από την αυτοψία του το 1999 στο Α.Τ.Οµονοίας. 
Πέραν της ανάλογης εφαρµογής του Σωφρονιστικού Κώδικα, επισηµαίνουµε πλέον και το 
άρθρ.32  του Ν.3907/11.   

• Φύλαξη και δοµή της υπηρεσίας 
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Η ΕΛ.ΑΣ. αντιµετωπίζει τους χώρους κράτησης αλλοδαπών ως χώρους εξωτερικής 
φύλαξης, µε φρούρηση δηλαδή της περιµέτρου των χώρων, που ενισχύεται κατά περίπτωση 
µε µεταφορά αστυνοµικών δυνάµεων από άλλες περιοχές (βλ.Κόρινθο), κάτι που δεν 
διασφαλίζει την ασφάλεια των ίδιων των κρατουµένων µέσα στο χώρο από τυχόν παράνοµες 
συµπεριφορές. Ο Συνήγορος δέχθηκε προφορικές καταγγελίες για τραυµατισµούς ή 
κακοποίηση στην Κόρινθο, που αποδίδονται αορίστως σε αστυνοµικά όργανα, προκύπτει 
συνεπώς το ερώτηµα ποιός ελέγχει τους φύλακες κι εάν η ύπαρξη ενός µηχανισµού ελέγχου 
στο εσωτερικό των χώρων κι εποπτείας του ανάλογης µε εκείνη του Σωφρονιστικού Κώδικα  
θα διασφάλιζε τα δικαιώµατα των κρατουµένων αλλά και την αξιοπιστία των ίδιων των 
αστυνοµικών οργάνων. Ο Συνήγορος παρακαλεί να του γνωρίσετε εάν υπήρξε διερεύνηση 
των συγκεκριµένων περιστατικών κακοµεταχείρισης στην Κόρινθο που κατήγγειλε η ∆ιεθνής 
Αµνηστία στη δηµόσια δήλωσή της 14-3-2013 (www.amnesty.org.gr), καθώς και τα 
αποτελέσµατα της έρευνας. 

Στο θέµα της δοµής της αρµόδιας για τον χώρο κράτησης υπηρεσίας, προκύπτει κι ένα 
δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα. Παρατηρείται ότι πολλοί από το εντεταλµένο για τη φύλαξη των 
αλλοδαπών προσωπικό προέρχονται από υπηρεσίες µε ποικίλα αντικείµενα και συχνά δεν 
έχουν αρµοδιότητα ή τις απαιτούµενες ειδικές γνώσεις θεµάτων ασύλου και δικαίου 
αλλοδαπών. Η δηµιουργία χώρων µαζικής και πολύµηνης κράτησης αλλοδαπών φέρνει έτσι 
την ΕΛ.ΑΣ. µπροστά στο εύλογο ερώτηµα εάν προτίθεται να ενισχύσει βεβαρηµένες µε 
καθήκοντα αστυνοµικές διευθύνσεις και να οργανώσει υπηρεσίες αλλοδαπών σε κάθε κέντρο 
κράτησης.  

Με δεδοµένες τις εσπευσµένες και κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις για τη δηµιουργία 
νέων κέντρων κράτησης (άρθρ.25 παρ.3 Ν.3922/11, Α΄35, άρθρ.1 παρ.3 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 20-3-2012, Α΄61 και κυρωτικός Ν.4084/12, Α΄190), πρέπει 
να επισηµανθεί ότι η έναρξη λειτουργίας τους δεν σήµανε και την αποδοχή τους από τις 
τοπικές κοινωνίες. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε χαρακτηριστικά να ακούσει τις 
αντιρρήσεις του ∆ηµάρχου Κορίνθου κατά της νοµιµότητας σύστασης του Κέντρου στο χώρο 
πρώην στρατοπέδου «µε απλή γνωµοδότηση του ΓΕΣ» και την απόλυτη διαφωνία του για τη 
λειτουργία κέντρου κράτησης εντός του οικιστικού ιστού. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί 
ότι ο διάλογος µε τις τοπικές κοινωνίες δεν µπορεί να παρακάµπτεται, όσο κι εάν ή µαλλον 
επειδή οι αντιδράσεις θα περιστρέφονται γύρω από ζητήµατα «επικινδυνότητας», για τα 
οποία η ΕΛ.ΑΣ. δεν φαίνεται να έχει ξεκάθαρη εικόνα η ίδια ως υπηρεσία. Ο διάλογος έχει εξ 
ορισµού δύο πλευρές και στην αυτοψία της Κορίνθου  ο Συνήγορος διαπιστώνει την 
υπερβολή των αντιδράσεων του ∆ήµου µε τη διακοπή της παροχής νερού, που είναι ζωτικό 
αγαθό, στο χώρο κράτησης και τη µήνυση κατά των υπευθύνων του κέντρου για την 
επαναφορά της υδροδότησης που έγινε µετά από εισαγγελική  παρέµβαση.  

Ο Συνήγορος γενικότερα παρατηρεί ότι θέµατα κινητικότητας και ένταξης  των 
αλλοδαπών και η διαρκής ένταση µεταξύ ασφάλειας και προσωπικής ελευθερίας αποκτούν εν 
µέσω κρίσεων ιδιαίτερες διαστάσεις, για την αντιµετώπιση των οποίων η  διοίκηση δεν 
διαθέτει πάντοτε τα κατάλληλα µέσα ή αντανακλαστικά.. Ο Συνήγορος και στην ετήσια 
έκθεσή του 2012 επισήµανε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουµε να υπάρξει υποχώρηση στο 
επίπεδο της προστασίας των δικαιωµάτων ούτε να αφήσουµε να µετεξελιχθεί η οικονοµική 
κρίση σε αµφισβήτηση της κοινωνικής συνύπαρξης και του κράτους δικαίου. Παρά ταύτα, οι 
επιφυλάξεις και προβληµατισµοί της τοπικής κοινωνίας πρέπει να εξετάζονται σοβαρά και να 
απαντώνται αποτελεσµατικά.  

 
Β) Η αύξηση του αριθµού των κρατουµένων και η δυσκολία 

απέλασης/αποµάκρυνσής τους. Μια αδιέξοδη διαδικασία?  
Η αύξηση του αριθµού των κρατουµένων, αποτελεί συνάρτηση κατ’αρχήν  των 

πολλαπλών συλλήψεων, για τις οποίες επισηµαίνεται η αδυναµία των αλλοδαπών να 
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αποχωρήσουν από τη χώρα ακόµη κι εάν έχουν αφεθεί ελεύθεροι µετά από υπέρβαση του 
ορίου κράτησης (άρθρ.  48 παρ. 2 ν. 3772/2009, νυν άρθ. παρ. 5 και 6 Ν. 3907/2011).  
Ιδιαίτερη µνεία στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει στην επιχείρηση Ξένιος Ζευς. Κατά την 
αυτοψία στην Π.Ράλλη την 4-10-2012 διαπιστώθηκε ότι κάποιοι από τους προσαχθέντες 
διέθεταν νοµιµοποιητικούς τίτλους διαµονής στην χώρα (π.χ. βεβαιώσεις κατάθεσης για 
χορήγηση ή ανανέωση άδειας, ακόµη και δελτία αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού). Ο 
Συνήγορος παρατηρεί ότι οι προσαγωγές αυτές στερούνται νοµίµου ερείσµατος. Ακραίο 
παράδειγµα αβάσιµης προσαγωγής, αλλοδαπός που συνελήφθη στην Αθήνα και µεταφέρθηκε 
στην Κοµοτηνή από όπου αφέθηκε ελεύθερος µε την παρέµβαση του Συνηγόρου, όταν 
ελέγχθηκαν οι τίτλοι διαµονής του µετά από µέρες να επιστρέψει ιδίοις εξόδοις στην Αθήνα, 
κατά προφανή και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία που αν συνέβαινε σε Έλληνα πολίτη θα είχε 
αξιώσει αποζηµίωση υλική και ηθική για παράνοµη σύλληψη και κράτηση (αναφορά 
156008).  

Πέραν της προβληµατικής νοµιµότητας των προσαγωγών αυτών και της προφανούς 
δυσαναλογίας  µεταξύ του συνόλου των προσαγωγών του Ξένιου ∆ία και των τελικών 
συλλήψεων για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών2, ο Συνήγορος παρατηρεί ότι οι 
µαζικές προσαγωγές του Ξένιου ∆ία επιβαρύνουν διοικητικά ένα ήδη  βεβαρηµένο µε µεγάλο 
φόρτο σύστηµα ελέγχου από τις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών, ενώ παράλληλα ενισχύουν τον 
πληθυσµό των χώρων αστυνοµικής κράτησης χωρίς ορατή διέξοδο. Και µάλιστα συχνά 
καθ’υπέρβασιν της δυναµικότητας των αστυνοµικών κρατητηρίων που έχουν σχεδιαστεί 
για λίγα άτοµα και ολιγοήµερη κράτηση, µε συνέπεια την πλήρη υποβάθµιση των συνθηκών 
ζωής των κρατουµένων, όπως λ.χ. οι αναφορές στα ΜΜΕ για το Αστυνοµικό Τµήµα 
∆ραπετσώνας που τον Μάρτιο 2013 φέρεται να στοιβάζει επί µήνες 100 ανθρώπους σε 70 
τετραγωνικά. Από τη µακρά εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη αυτοψιών σε κρατητήρια, 
θεωρούµε ότι χώροι παλαιών κρατητηρίων αστυνοµικών τµηµάτων (όπως και τα κρατητήρια 
της Π.Ράλλη) δεν επαρκούν από πλευράς υποδοµής για κράτηση µεγάλου αριθµού 
αλλοδαπών και µάλιστα για µεγάλο διάστηµα, µε αποτέλεσµα οι συνθήκες κράτησης να 
ελέγχονται από πλευράς εξ αντικειµένου απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης υπό το 
πρίσµα του άρθρ.3 της ΕΣ∆Α. Ο Συνήγορος έχει επισηµάνει τον υπερκορεσµό των 
αστυνοµικών τµηµάτων ήδη από ποινικούς κρατούµενους, φαινόµενο που παρατηρείται µε 
ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία δύο χρόνια σε όλη την επικράτεια (βλ. έγγραφό µας προς 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε αρ.υπόθεσης 149571/2013. Για τις πρόσφατες αυτοψίες µας σε 
Καλαµπάκα και Καρδίτσα θα σας απευθύνουµε χωριστό έγγραφο). Επισηµαίνουµε επίσης 
την υποχρέωση διαχωρισµού αυτών που τελούν υπό διοικητική κράτηση από τους 
κρατούµενους του ποινικού δικαίου

3. Η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων του 
Συµβουλίου της Ευρώπης συνιστά τουλάχιστον 4 τ.µ. ανά κρατούµενο σε χώρους µαζικής 
κράτησης.  Παρακαλούµε σχετικά, να επιβεβαιώσετε αριθµό κρατουµένων και χωρητικότητα 
κράτησης στο Α.Τ.∆ραπετσώνας, και να µας πληροφορήσετε για τις συγκεκριµένες ενέργειές 
σας προς άµεση αποσυµφόρησή του.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι και κατά τη διενέργεια προηγούµενων 
αυτοψιών στα Κέντρα Κράτησης της περιοχής του Έβρου το 20114 αλλά και παλαιότερα (βλ. 
τις από 13.6.2007, 18.7.2007 και 12.6.2007 εκθέσεις αυτοψίας στη Σάµο, στην Μυτιλήνη και 

                                                           
2 Σύλληψη 4.538  σε σύνολο 80.073  προσαχθέντων, δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ. της 15-2-2013. Ο αριθµός των 
συλληφθέντων σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. της  8-4-2013 είναι 5.175 από την έναρξη της επιχείρησης 
Ξένιος Ζευς, τον Αύγουστο 2012. 

3 Και κοινοτικη υποχρέωση βάσει του .αρ.16 παρ.1 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ περί Επιστροφών, άρθρ.31 παρ.1 
Ν.3907/2011 για τα (νέα) Κέντρα Κράτησης. 
4 από την Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και τον Συνήγορο του Πολίτη, βλ. έκθεση 
συµπερασµάτων αυτοψίας στην ιστοσελίδα µας www.synigoros.gr  
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στον Έβρο, αντίστοιχα) ο Συνήγορος είχε επισηµάνει τα προβλήµατα, τα οποία ανακύπτουν 
από την επιβολή διοικητικής απέλασης αδιακρίτως σε βάρος όλων των αλλοδαπών, οι οποίοι 
συλλαµβάνονται, παρατηρώντας ότι η διοικητική κράτηση των συλληφθέντων στις 
περισσότερες περιπτώσεις διαρκεί µέχρι την εξάντληση του ανωτάτου χρονικού ορίου και σε 
ελλιπέστατες συνθήκες και υποδοµές που δεν επαρκούν για ολιγοήµερη κράτηση, πόσο 
µάλλον για µακρόχρονη παραµονή.  

Στην αυτοψία στην Π.Ράλλη την 4-10-2012 επιβεβαιώνεται επίσης το γεγονός, που ο 
Συνήγορος πιστοποιεί και από αναφορές, της έκπτωσης από τη νοµιµότητα αλλοδαπών που 
ζουν για χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν καταφέρει τη στιγµή της σύλληψης να 
συγκεντρώσουν τις οικονοµικές προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας παραµονής 
(ενδεικτικές υποθέσεις 154190, 158034, 159535/2012). Συλλήβδην «παράνοµοι» 
χαρακτηρίζονται κι αυτοί και συµβαίνει να συλλαµβάνονται µαζί µε τις οικογένειές τους.   

Ορατή διέξοδος θα υπήρχε εάν η εισροή κρατουµένων αντιστοιχούσε σε ταχεία 
απέλασή τους, αντιθέτως παρατηρείται αύξηση του αριθµού στα κέντρα κράτησής τους. 
Στην Κόρινθο, ο πληθυσµός των εγκλείστων από 700 τον Οκτώβριο 2012 έχει αυξηθεί σε 
1000 περίπου άτοµα σήµερα, όπως µας ενηµέρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ο τριπλασιασµός του αριθµού 
των κρατουµένων στην Αµυγδαλέζα τους έξη µήνες µεταξύ Σεπτεµβρίου 2012 και Μαρτίου 
2013 (1512 κρατούµενοι την 27-3-12) είναι γεγονός, παρά το µεγάλο αριθµό των αλλοδαπών 
που αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου κράτησης. Με τα στοιχεία 
της ΕΛ.ΑΣ. της 7-12-12, απελάθηκαν ή επέστρεψαν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους 
περίπου 1 στους 30 από τους αλλοδαπούς που είχαν κρατηθεί στην Αµυγδαλέζα από την 
έναρξη λειτουργίας του Κέντρου και ο λόγος επιστροφής/απελευθέρωσης ήταν 1 προς 11 (βλ. 
αναλυτικά αριθµητικά στοιχεία στην έκθεση αυτοψίας Αµυγδαλέζας). Τα στοιχεία αυτά είναι 
ενδεικτικά της δυσκολίας να επιτευχθεί η απέλαση/αποµάκρυνση,  που συνιστά ωστόσο τη 
δικαιολογητική βάση της κράτησης. Το σηµαντικότερο πρόβληµα, που έχει και στο παρελθόν 
επισηµάνει ο Συνήγορος, είναι ότι η κράτηση από αναγκαίο και περιορισµένο  διοικητικό 
µέτρο εν όψει απέλασης/αποµάκρυνσης, έχει καταστεί γενική πρακτική, ακόµη και σε 
περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η απέλαση αλλοδαπών από την χώρα (π.χ. αδυναµία 
εκτέλεσης της απέλασης στις χώρες καταγωγής, µη συνεργασία των αρµοδίων προξενικών 
αρχών, αδιευκρίνιστη ιθαγένεια κλπ.), κατά παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας που 
διέπει κάθε στερητικό της ελευθερίας µέτρο (άρθρ.5 παρ.3 Συντάγµατος, άρθρ.5 ΕΣ∆Α). Βλ. 
µεταξύ άλλων απόφαση του Ε∆∆Α, Tabesh κατά Ελλάδος, προσφυγή 8256/07, (2009), 
καταδικαστική της χώρας µας για κράτηση λόγω ανέφικτης απέλασης.  

Σηµειώνεται επίσης και η δηµόσια δήλωση του CPT (Επιτροπής για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων του Συµβουλίου της Ευρώπης) το 2011 σχετικά µε τις συνθήκες 
κράτησης και την εν γένει πολιτική της κράτησης των παράτυπων αλλοδαπών 
http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-10-inf-grc.pdf).  

Τη συστηµατική κράτηση των παράτυπων µεταναστών, ακόµη κι όταν η απέλαση 
είναι ανέφικτη, και σε συχνά απάνθρωπες ή εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης σε 
αστυνοµικά κρατητήρια, επισηµαίνει στην πρόσφατη έκθεσή του και ο Επίτροπος του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου κ. Ν.Μούιζνιεκς, µετά την 
επίσκεψή του στην Ελλάδα (28/1-1/2/2013)5.  

Ακόµη και σε χώρες όπου η απέλαση/αποµάκρυνση είναι εφικτή, η ΕΛ.ΑΣ. 
αντιµετωπίζει περιορισµένη προθυµία συνεργασίας εκ µέρους των προξενικών αρχών όσον 
αφορά την ταυτοποίηση των αλλοδαπών και τη χορήγηση σε αυτούς των απαραίτητων για 
την επιστροφή ταξιδιωτικών εγγράφων (βλ. συνάντηση µε το Τµήµα Απελάσεων ∆/νσης  
Αλλοδαπών Αττικής στο πλαίσιο της αυτοψίας της 4-10-2012), πρόβληµα για το οποίο τα 

                                                           
5 www.coe.int, βλ. ιδίως παρ.141 επ. της έκθεσης. 
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δύο συναρµόδια Υπουργεία, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης/Προστασίας του Πολίτη θα 
πρέπει να εντείνουν τις ενέργειές τους για την επίλυσή του.  

Σηµειώνεται πάντως η προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. για αύξηση των οικειοθελών 
επιστροφών αλλοδαπών στη χώρα καταγωγής τους6 µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Επιστροφών και η σχετική διαφηµιστική εκστρατεία για το στόχο αυτό (βλ. 
συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή Αλλοδαπών Αττικής στο πλαίσιο της αυτοψίας της 4-10-2012, 
επίσης ενηµέρωση από την ∆/ντρια του κέντρου κράτησης Αµυγδαλέζας την 27-3-2013). 
Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η χρονική σειρά διεξαγωγής των 
σταδίων της διαδικασίας επιστροφής που καθιερώνει η οδηγία 2008/115 αντιστοιχεί προς µια 
διαβάθµιση των µέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να εκτελεσθεί η απόφαση περί 
επιστροφής, διαβάθµιση που κυµαίνεται από το µέτρο που αφήνει τη µεγαλύτερη ελευθερία 
στον ενδιαφερόµενο, ήτοι η χορήγηση προθεσµίας για την οικειοθελή του αναχώρηση, έως 
µέτρα που περιορίζουν περισσότερο την ελευθερία αυτή, ήτοι η κράτηση σε ειδικές 
εγκαταστάσεις, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας καθόλη τη διάρκεια των σταδίων 
αυτών.» (Απόφαση  Hassen El Dridi, ή Soufi Karim, C- 61/11 PPU, 28.04.2011, ιδίως 
παρ.40)7.  

Γ) Κράτηση των αιτούντων άσυλο: η αναστροφή της εξαίρεσης σε κανόνα  
Η αυτοψία στη ∆/νση Αλλοδαπών Αττικής αναφέρεται αναλυτικά στα προβλήµατα 

της περιορισµένης πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, της καθυστέρησης και χωρίς 
σειρά παραλαβής προς ανανέωση των ειδικών δελτίων, της πληµµελούς επίδοσης αποφάσεων 
ή κλήσεων προς συνέντευξη, προβλήµατα που αποτελούν  µέρος µιας ευρύτερης δοµικής 
δυσλειτουργίας που καταδεικνύει την αναποτελεσµατικότητα των αρµόδιων υπηρεσιών για 
την διασφάλιση τουλάχιστον της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου. Μάλιστα,  ως ακραίο 
φαινόµενο αυτής της δυσλειτουργίας, σύµφωνα µε αναφορές που έχουν υποβληθεί στον 
Συνήγορο του Πολίτη, (αναφορές 152747/2012 και 163711/2013), µπορεί να σηµειωθεί ότι  η 
δυνατότητα πρόσβασης στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, υπήρξε αντικείµενο 
εκβιαστικών συµπεριφορών µε άσκηση βίας  µεταξύ αλλοδαπών, οι οποίοι περίµεναν στην 
«ουρά» για την υποβολή αιτήµατος ασύλου.  Έλλειψη προσωπικού και επαρκούς 
µηχανογράφησης, αργοκίνητο σύστηµα επικοινωνίας µε άλλες αστυνοµικές υπηρεσίες, είναι 
µόνον µερικά από τα οργανωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ΕΛ.ΑΣ. Το γεγονός 
ωστόσο,  ότι επί σειρά ετών (πλέον της δεκαετίας) δεν φαίνεται να  έχει σηµειωθεί βελτίωση 
στην διαδικασία παραλαβής των σχετικών αιτηµάτων από τις αστυνοµικές αρχές, που 
εξακολουθεί να πάσχει από πλευράς διαφάνειας κι αξιοπιστίας, προκαλεί εύλογα 
ερωτηµατικά τόσο για τον σχεδιασµό όσο και   για την σοβαρότητα της πρόθεσης προς 
εξεύρεση λύσης.  

Πέρα από τα ζητήµατα αυτά (για τα οποία βλ. αυτοψία στη ∆/νση Αλλοδαπών 
Αττικής), η αυτοψία του Συνηγόρου στα Κέντρα Κράτησης επιβεβαίωσε τον µεγάλο αριθµό 
αιτούντων άσυλο µεταξύ των κρατουµένων. Ακόµη κι αιτούντων άσυλο από τη Συρία, από 
τις χώρες που αντιµετωπίζουν πρόσφατη κρίση δηµιουργώντας κύµα προσφύγων για το οποίο 
απευθύνει συνέχεια εκκλήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ο ΟΗΕ. Για την πρόσβαση αιτούντων 
άσυλο στα νέα Κέντρα Κράτησης, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει στενή επαφή και συνεργασία 
µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στην Κόρινθο, ο 

                                                           
6 Στα γενικότερα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΕΛΑΣ στις 2-4-2013, 8.689 άτοµα έχουν απελαθεί ή 
επιστρέψει οικειοθελώς από Αύγουστο 2012 µέχρι και Μάρτιο 2013.  
7 (βλ. επίσης αποφάσεις του ∆ΕΕ για την διοικητική κράτηση αλλοδαπών τρίτης χώρας κατ’εφαρµογή της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ: Απόφαση C-357/09 PPU, Kadzoev,   30.11.2009, Απόφαση Alexandre Achughbabian 
κατά Préfet du Val-de-Marne C-329/11, 06.12.2011,  Απόφαση Μd Sagor, C- 430/11, 06.12.2012). 
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Συνήγορος δέχτηκε προφορικά παράπονα για µη καταγραφή αιτηµάτων από τους 
αστυνοµικούς. Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. τόσο στην Κόριθο όσο και στην Αµυγδαλέζα 
κατέδειξαν ότι υποβάλλεται µεγάλος αριθµός αιτηµάτων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
τυγχάνουν οι υποβαλόντες ιδιαίτερης προσοχής ή ότι τυγχάνουν τα αιτήµατά τους άµεσης 
επεξεργασίας από τη ∆/νση Αλλοδαπών Αττικής. Επίσης, ο Συνήγορος διερευνά αναφορές 
από αιτούντες άσυλο που είχαν προσπαθήσει και πριν τη σύλληψή τους να υποβάλουν το 
αίτηµα, χωρίς επιτυχία. 
 Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι η συνεχιζόµενη κράτηση των αιτούντων άσυλο, που 
περιγράφεται στο νόµο ως εξαιρετική διαδικασία βάσει ειδικής αιτιολογίας8, έχει καταστεί 
γενικός κανόνας και ότι η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτηµάτων τους σε περίπτωση 
παράτασης της κράτησης δεν διασφαλίζεται.  Επίσης, µετά την ολοκλήρωση της σχετικής 
διαβούλευσης του σχεδίου Π∆ για την καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης του 
καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας προς εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2005/85/ΕΚ, προστέθηκε διάταξη µε την οποία αυξάνεται µέχρι 12 µήνες η 
δυνατότητα κράτησης των αιτούντων άσυλο, και µάλιστα η καινοφανής αυτή διάταξη τέθηκε 
τελικά αυτοτελώς σε ισχύ µε το Π∆ 116/2012. Η σπουδή αυτή γεννά κι έναν προβληµατισµό 
ουσίας. Ο Συνήγορος συµµερίζεται τον προβληµατισµό της Ύπατης Αρµοστείας (στο από 18-
10-2012 δελτίο τύπου) ότι η παράταση του χρόνου κράτησης σε 12 µήνες δεν εξυπηρετεί το 
σκοπό της ταχείας διεκπεραίωσης των αιτηµάτων ασύλου που υποβάλλονται από πρόσωπα 
που τελούν υπό κράτηση. Η δυσλειτουργία των διαδικασιών ασύλου που ο Συνήγορος 
διαπίστωσε και στις πρόσφατες αυτοψίες (βλ.παραπάνω) µαρτυρεί ότι η διοίκηση απλώς 
φαίνεται να υιοθετεί αποτρεπτικές πρακτικές που διαστρεβλώνουν το θεσµό του ασύλου, 
όπως η παράταση του ανώτατου χρονικού ορίου κράτησης αιτούντων άσυλο σε 12 µήνες 
σύµφωνα µε την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 13 Π.∆. 114/2010 µε το άρθρο 1 Π.∆. 
116/2012. 
 Η κατά κανόνα συνέχιση της κράτησης των αιτούντων άσυλο, βρίσκεται σε πλήρη 
αναντιστοιχία µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, που είναι κι αυτό µεταβατικό, δεδοµένου ότι οι 
διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 114/2010 για την κράτηση των αιτούντων άσυλο 
εφαρµόζονται µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (άρθρ.15 παρ.4 
Ν.3907/11). Το οξύµωρο δηλαδή είναι πως αυτός που χρειάζεται την διεθνή προστασία του 
καθεστώτος του πρόσφυγα, λόγω της αδυναµίας της ∆ιοίκησης να τον διαχωρίσει από τον 
παράνοµα εισελθόντα µετανάστη, στερείται την ελευθερία του έως κι ένα χρόνο ή 
περισσότερο. Ωστόσο, το νοµικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο δεν καταλαµβάνεται καν 

                                                           
8Βλ. άρθρο 13 του Π.∆. 114/2010 : «1.Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, που αιτείται διεθνούς προστασίας, 
δεν κρατείται για µόνο το λόγο ότι εισήλθε και παραµένει παράνοµα στη χώρα.2.Η κράτηση των αιτούντων σε 
κατάλληλο χώρο επιτρέπεται κατ` εξαίρεση και εφόσον δεν µπορούν να εφαρµοσθούν εναλλακτικά µέτρα, για έναν 
από τους παρακάτω λόγους: α. ∆εν φέρει ή έχει καταστρέψει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και είναι αναγκαίο να 
διαπιστωθεί η ταυτότητα του, οι συνθήκες εισόδου και τα πραγµατικά στοιχεία προέλευσης του, ιδίως στις 
περιπτώσεις µαζικών αφίξεων παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών. β. Συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή 
τη δηµόσια τάξη για λόγους που αναλύονται ειδικώς στην απόφαση κράτησης. γ. Κρίνεται αναγκαία για την ταχεία 
και αποτελεσµατική εξέταση του αιτήµατος. δ. Συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιµώδες 
νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης ή της χρήσης 
ενδοφλέβιων µη σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 
2734/1999 (Α 161) ή του ότι διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα 
θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις…4.Η κράτηση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω, µε 
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3, εφόσον εξακολουθούν οι λόγοι που την επέβαλαν 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η παράταση αυτή της κράτησης δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 
Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση ασύλου εξετάζεται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και 
εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8». 
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από την Οδηγία 2008/115/ΕΚ περί Επιστροφής αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους9. Η 
χώρα µας έχει πολλάκις καταδικαστεί για τις συνθήκες κράτησης αιτούντων άσυλο  (βλ. 
πρόσφατη νοµολογία του Ε∆∆Α για την κράτηση αιτούντων άσυλο αλλοδαπών, όπως S.D. 
κατά Ελλάδας, προσφυγή 53541/07 (2009), R.U. κατά Ελλάδας, προσφυγή 2237/08 (2011), 
ΜSS κατά Βελγίου και Ελλάδας προσφυγή 30696/09 (2011), Rahimi κατά Ελλάδας 
προσφυγή 8687/08 (2011) κ.α). Το κοµβικό σηµείο εποµένως για την έµπρακτη διασφάλιση  
των δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο είναι η έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών του 
Ν.3907/2011, και στη συνέχεια η απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου τους.  
   

∆) Η καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας των νέων υπηρεσιών του Ν.3907/11. 
Ο Ν.3907/2011, όπως ήδη, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει τονίσει (ετήσια έκθεση 2011, 

σ.89), αποτελεί σηµαντικό βήµα τόσο για τον εξορθολογισµό της διαχείρισης των µικτών 
ροών όσο και για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και δίκαιου συστήµατος ασύλου. Ο 
νόµος 3097/2011 προβλέπει τη λειτουργία –εντός δώδεκα µηνών- της Υπηρεσίας Ασύλου και 
της Αρχής Προσφυγών, ενώ συνδέεται µε τις υπηρεσίες αυτές και η λειτουργία Κέντρων 
Πρώτης Υποδοχής από τη νέα Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαχείριση 
των µικτών ροών στα σηµεία εισόδου της χώρας ή σε άλλα σηµεία στην ενδοχώρα. Ο 
διαχωρισµός των εισερχοµένων κατά ταχεία εξέταση κάθε εξατοµικευµένης περίπτωσης και 
η  παραποµπή των αιτούντων άσυλο σε κέντρα φιλοξενίας θα δηµιουργήσουν µια νέα 
πραγµατικότητα αντί της σηµερινής κατάστασης που περιγράφει η Οµάδα Εργασίας του ΟΗΕ 
για την Αυθαίρετη Κράτηση, στο δελτίο τύπου  της 13-1-2013 για την Ελλάδα «Η φυλάκιση 
ενός µετανάστη ή ενός αιτούντος άσυλο  µέχρι 18 µήνες, σε συνθήκες που µερικές φορές είναι 
χειρότερες από αυτές µιας κανονικής φυλακής, µπορεί να θεωρηθεί ως τιµωρία που 
επιβάλλεται σε ένα άτοµο χωρίς να έχει διαπράξει κανένα έγκληµα…Φαίνεται να είναι µια 
σοβαρή παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας που µπορεί να καταστήσει τη στέρηση της 
ελευθερίας αυθαίρετη».  

Παρά τις αυξηµένες ανάγκες και τα σοβαρά προβλήµατα που παρατηρούνται, 
επισηµαίνεται η συνεχής παράταση της σχετικής προθεσµίας του νόµου 3907/11 για την 
έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών  (βλ.παράταση µε το άρθρ.32 παρ.2 ν.4038/12 και 
νέα παράταση αναδροµικά από το χρόνο λήξης της προηγούµενης µε το άρθρο τέταρτο 
Ν.4084/12).  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, υπογραµµίζοντας ότι η παράταση της υφιστάµενης 
κατάστασης εκθέτει διεθνώς τη χώρα, έχει καλέσει τους αρµόδιους φορείς (βλ. το από 8-2-
2012 δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα µας) να εφαρµόσουν το νέο θεσµικό πλαίσιο. Η άµεση 
στελέχωση των υπηρεσιών Ασύλου και Αρχής Προσφυγών µε 200 υπαλλήλους, ήδη 
επιτυχόντες µέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, κατά παρέκκλιση των υφισταµένων διαδικασιών 
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο, αποτελεί θετικό βήµα για την έναρξη λειτουργίας των νέων 
υπηρεσιών. Ωστόσο, ο Συνήγορος δεν µπορεί παρά να επισηµάνει ότι στις 31-3-2013 έληξε 
και η δεύτερη παράταση  έναρξης λειτουργίας των νέων υπηρεσιών και θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση επιβαρύνει έτι περαιτέρω το σύστηµα διαχωρισµού 
αιτούντων άσυλο, εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς προστασίας κι επιστροφών µεταναστών σε 
συνθήκες που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Πρόκειται για ένα σύνολο 
διαδικασιών που ο Ν.3907/11 επεχείρησε να εξορθολογίσει, εναρµονίζοντας το εσωτερικό 
µας δίκαιο µε την Οδηγία 2008/115/ΕΚ,  και το πλέγµα αυτό των νέων διατάξεων η Πολιτεία 
οφείλει να εφαρµόσει προσαρµοζόµενη στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο  
 
 
Συνοψίζοντας:  

                                                           
9 Βλ. κα πρόταση Γενικού Εισαγγελέα 31-1-13 στην υπόθεση C-543/11 Mechmet Aslan κατά Τσεχίας. 
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1. Συνθήκες κράτησης: η επί µακρόν, αδιάκριτη και σε µεγάλους αριθµούς κράτηση 
επιφέρει σοβαρό περιορισµό της προσωπικής ελευθερίας, στα παλαιά ή στα νέα 
κέντρα κράτησης, σε συνθήκες που συχνά δεν ανταποκρίνονται σε ανεκτά επίπεδα 
διαβίωσης και παρουσιάζουν ελλείψεις σε υποδοµές και εφαρµογή εγγυήσεων 
κράτησης. Η αύξηση του αριθµού των κρατουµένων αποτελεί µέρος του προβλήµατος 
και όχι λύση. Στις υφιστάµενες συνθήκες κράτησης, η ΕΛΑΣ πρέπει να ανταποκριθεί 
ενισχύοντας τις υπηρεσίες της µε τεχνογνωσία και δοµές υποστήριξης της λειτουργίας 
των κέντρων, επίσης µε µονάδες αλλοδαπών και ασύλου και µηχανισµούς εγγυήσεων 
για τα στοιχειώδη δικαιώµατα των κρατουµένων. Η κράτηση πρέπει να περιοριστεί 
στο απολύτως αναγκαίο χρονικά µέτρο εν όψει απέλασης/αποµάκρυνσης (βλ. και 
άρθρ.15 παρ.1 Ν.3907/11) αντί για τον γενικευµένο και σοβαρό περιορισµό της 
προσωπικής ελευθερίας αλλοδαπών µε αβέβαιο χρόνο λήξης, που αποτελεί σήµερα 
τον κανόνα στην πράξη.  

2. Οι µαζικές προσαγωγές µεταναστών µε την επιχείρηση Ξένιος Ζευς, ενώ πάσχουν και 
από πλευράς καταχρηστικότητας και αποτελεσµάτων, παράλληλα επιβαρύνουν  
διοικητικά ένα ήδη  βεβαρηµένο σύστηµα ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών, µε 
ενδεχόµενο τη δηµιουργία αδιεξόδου στο σύστηµα κράτησης.  

3. Η επεξεργασία των αιτηµάτων ασύλου, εµφανίζει σηµαντικές καθυστερήσεις και κενά 
λόγω έλλειψης µηχανοργάνωσης και δοµών που απολήγουν σε παραβίαση των 
δικαιωµάτων αιτούντων άσυλο που συχνά κρατούνται. Λύση για το κράτος δικαίου 
βεβαίως  δεν αποτελεί η παράταση του χρονικού ορίου κράτησής τους αλλά η θέση σε 
εφαρµογή ταχείας διαδικασίας εξέτασης των αιτηµάτων τους.  

4. Η κράτηση επί µακρόν εν όψει απέλασης/αποµάκρυνσης σε συνδυασµό µε τη συνεχή 
διόγκωση του αριθµού των κρατουµένων, καθώς και η αναποτελεσµατική 
επεξεργασία αιτηµάτων ασύλου καταδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη έναρξης 
λειτουργίας των νέων υπηρεσιών του Ν.3907/11 (Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσίες 
Πρώτης Υποδοχής, Αρχή Προσφυγών), των οποίων η συνεχής καθυστέρηση έναρξης 
επιβαρύνει έτι περαιτέρω τις υφιστάµενες ανορθολογικές και προβληµατικές 
διαδικασίες και τα δικαιώµατα αυτών που τις υφίστανται. 

 
Είµαστε βέβαιοι ότι συµµερίζεστε την άποψη ότι το πρόβληµα της διαχείρισης των 

µικτών ροών, µετανάστευσης και ασύλου, είναι αυτό που υπολανθάνει και επικαθορίζει και 
το ζήτηµα της κράτησης. Οι παραπάνω συνθήκες κράτησης µαζί µε τη αβεβαιότητα των 
αλλοδαπών για το µέλλον τους και τη στέρηση της ελευθερίας τους επί µήνες, µπορεί να 
οδηγήσει σε  εκρηκτικές καταστάσεις (συµπλοκές, εξεγέρσεις, απεργίες πείνας κ.α.). Τα 
φαινόµενα αυτά, παλαιότερα στην Κοµοτηνή (23-11-12), περίπτωση την οποία ο Συνήγορος 
εξετάζει βάσει χωριστής αναφοράς,   και πρόσφατα στην Αµυγδαλέζα, την Κόρινθο κ.α., δεν 
µπορούν να αντιµετωπιστούν χωρίς διάλογο και διαδικασίες που να επαναφέρουν την 
αστυνοµική κράτηση στο αναγκαίο µέτρο, ώστε να µην είναι αυτοσκοπός αλλά να 
εφαρµόζεται µε ταχεία διαδικασία εξέτασης κάθε ατοµικής περίπτωσης.  

Σας απευθύνουµε τις παραπάνω επισηµάνσεις και προτάσεις, ελπίζοντας να 
βοηθήσουµε στο δύσκολο έργο σας στη βάση ενός παραγωγικού διαλόγου. Επίσης,  µε 
δεδοµένο ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, παραµένει τόπος εισδοχής 
µεγάλων µεταναστευτικών ροών και καλείται να ανταπεξέλθει σε έναν ολοένα και 
αυξανόµενο φόρτο σύνθετων ζητηµάτων, ελπίζουµε ότι οι παραπάνω επισηµάνσεις σας είναι 
χρήσιµες προκειµένου να ρυθµιστούν µε τον καλύτερο δυνατό, πρόσφορο και 
αποτελεσµατικό τρόπο, τα επίµαχα ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής, συνθηκών και 
διαδικασιών επιστροφής των αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους και σε επίπεδο 
ευρωπαϊκής πολιτικής και διεθνούς συνεργασίας. 
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Αναµένοντας τις απόψεις σας, οι συνεργάτες µου κι εγώ είµαστε στη διάθεσή σας για 
τυχόν διευκρινίσεις. 

 

Με εκτίµηση 

 

Βασίλης Καρύδης 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 
Συνηµµένα: 
 3 εκθέσεις αυτοψίας 
 

Κοινοποίηση: 

Ύπατη Αρµοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
Γραφείο στην Ελλάδα 
Ταγιαπιέρα 12 
115 28 ΑΘΗΝΑ 
 
Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 
Νεοφύτου Βάµβα 6 
106 74 ΑΘΗΝΑ 
 
∆ιεθνής Αµνηστία 
Σίνα 30 
106 72 ΑΘΗΝΑ 
 
Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες 
Σολωµού 25 
106 82 ΑΘΗΝΑ 
 
Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων 
Ηριδανού 20, Ιλίσια, 
115 28 ΑΘΗΝΑ 
 
«ΑΙΤΗΜΑ» 
Ριζάκος Σπύρος 
Μεϊντάνη 13-15 
117 41 ΑΘΗΝΑ 
 
Οµάδα ∆ικηγόρων 
για τα ∆ικαιώµατα Προσφύγων και Μεταναστών 
Ιουλιανού και Ρεθύµνου 11 
106 82 ΑΘΗΝΑ  
 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
Ξενίας 15 
115 27 ΑΘΗΝΑ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ (04.12.2012) 

 

Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών  για θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε την 

διαδικασία ασύλου,  αλλοδαπούς, κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, αποτελούµενο 

από τις ειδικές επιστήµονες κ.κ. Μαρία Βουτσίνου, Ελένη Κουτρούµπα και Χρύσα 

Χατζή, διενήργησε αυτοψία την Πέµπτη, 04.10.2012, στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών 

Αττικής, προκειµένου ο Συνήγορος του Πολίτη να διαµορφώσει ιδία άποψη για την 

λειτουργία της προαναφερόµενης υπηρεσίας .  

 

  Συγκεκριµένα, αντικείµενο των υπό διερεύνηση αναφορών ήταν κυρίως 

διαµαρτυρίες για την αδυναµία υποβολής αιτηµάτων ασύλου, προβλήµατα στην 

ανανέωση ή αντικατάσταση του ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (‘ροζ 

κάρτα’), καθώς και ζητήµατα, σχετικά µε την κράτηση αλλοδαπών στα κρατητήρια 

της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής .  

 

Κατά την άφιξη του κλιµακίου (σηµ.: 9.00 π.µ.) στις εγκαταστάσεις της 

ανωτέρω υπηρεσίας (στην είσοδο από την οδό Σαλαµινίας) υπήρχε ήδη µεγάλος 

αριθµός ατόµων (περίπου 100). Σε ερώτησή µας σε παρευρισκόµενους για τους 

λόγους, που περίµεναν εκεί, κάποιοι µας ενηµέρωσαν ότι ήθελαν να καταθέσουν για 

την ανανέωση του ειδικού δελτίου ή είχαν προγραµµατισµένο ραντεβού για 

συνέντευξη ή για κάποιον άλλο λόγο (π.χ. ενηµέρωση, κλπ.). Η κατάθεση των 

σχετικών αιτηµάτων, καθώς και η παραλαβή τους µετά την διεκπεραίωση αυτών  

γίνεται µέσω των αστυνοµικών στην πύλη εισόδου. Κατά την εκεί παραµονή µας δεν 

ήταν δυνατόν να διευκρινισθεί ο τρόπος παραλαβής των σχετικών αιτηµάτων (π.χ. 

τήρηση σειρά προτεραιότητας κλπ.).  

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στην είσοδο υπήρχαν και άτοµα, οι οποίοι 

συνοµιλούσαν µε αλλοδαπούς και κρατούσαν φακέλους υποθέσεων, χωρίς, όµως, να 

υπάρχει δυνατότητα εξακρίβωσης από τα µέλη του κλιµακίου   αν οι ανωτέρω ήταν 

δικηγόροι µε εντολή εκπροσώπησης από ενδιαφερόµενους αλλοδαπούς. Σε σχετική 
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ερώτηση προς τους αστυνοµικούς της πύλης εισόδου µας είπαν ότι εκπροσωπούν 

αλλοδαπούς χωρίς, όµως, να διευκρινισθεί αν αυτοί διαθέτουν δικηγορική ιδιότητα ή 

ενεργούν µε άλλη ιδιότητα (π.χ.  εντολή πληρεξουσιότητας σε  τρίτα πρόσωπα στο 

πλαίσιο διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων).  

Συγκεκριµένα για το θέµα της διαδικασίας παραλαβής των αιτηµάτων, 

σύµφωνα µε την ενηµέρωση από τις αστυνοµικές αρχές, φαίνεται ότι τηρείται χρονική 

σειρά προτεραιότητας. Κατά την διενέργεια, όµως,  της σχετικής αυτοψίας δεν 

κατέστη σαφές µε ποιόν τρόπο εξασφαλίζεται η προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση 

των αλλοδαπών. Αντιθέτως από την εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο 

διερεύνησης σχετικών αναφορών φαίνεται να εξακολουθεί να υφίσταται πρόβληµα 

στην εν γένει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων για την ανανέωση ή/και την παραλαβή 

των σχετικών ειδικών δελτίων, καθώς και καθυστερήσεις στην ανανέωση αυτών.  

Στην συνέχεια ακολούθησε συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή, κ. Α. ∆ενέκο, και 

ενηµέρωση για τις ενέργειες της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής εντός του έτους 

2012. Ειδικότερα για την διαδικασία ασύλου ενηµερωθήκαµε ότι κατά το έτος 2011 

είχαν υποβληθεί 6.321 αιτήµατα ασύλου, από τα οποία έχουν εξετασθεί περίπου 5.000 

(βλ. 1.320 εκκρεµή αιτήµατα). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2012 ήταν 6.123 

αιτήµατα και  5.423 συνεντεύξεις.  

Ειδικότερα για το θέµα της παραλαβής των αιτηµάτων αναφέρθηκε ότι  η 

παραλαβή εξακολουθεί να γίνεται µία (1) φορά την εβδοµάδα (σηµ.: κάθε Σάββατο), 

κατά την οποία κατατίθενται συνολικά 60 περίπου αιτήµατα ασύλου. Αναφέρθηκε 

επίσης ότι κατά την διάρκεια της εβδοµάδας παραλαµβάνονται αιτήµατα  ασύλου από 

ευάλωτες οµάδες , όπως π.χ. οικογένειες µε παιδιά, έγκυες γυναίκες, θύµατα εµπορίας 

ανθρώπων, άτοµα µε προβλήµατα υγείας, κυρίως κατόπιν συνεννόησης µε δικηγόρους 

ή ΜΚΟ . Όπως ήδη προαναφέρθηκε δεν κατέστη σαφές µε ποιόν τρόπο εξασφαλίζεται 

η τήρηση της σειράς προτεραιότητας και κατά την αρχική παραλαβή , όσο και στην εν 

γένει συναλλαγή των ενδιαφεροµένων µε το Τµήµα Ασύλου 

Σε ερώτησή µας για την δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων κρατουµένων  

χορηγήθηκαν σχετικά στοιχεία τόσο στο κρατητήρια της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών, όσο 

και στο Κέντρο Κράτησης στην Αµυγδαλέζα. Επίσης αναφέρθηκε ότι σε περίπτωση 
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υποβολής αιτηµάτων από άλλους χώρους κράτησης, γίνεται συνήθως µεταγωγή των 

αιτούντων στην αρµόδια υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών.  

Κατά την διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν υπ’όψιν του κ. ∆ιευθυντή και τα 

προβλήµατα, τα οποία έχουν αναφερθεί στην Αρχή µας σχετικά µε την διαδικασία 

επιδόσεων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. (π.χ. κλήση σε συνέντευξη, επίδοση 

απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων διακοπής κλπ.).  

Ειδικότερα για τα θέµατα ασύλου αναφέρθηκε ότι έχουν σταλθεί για το σκοπό 

αυτό εµπειρογνώµονες από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου [European 

Asylum Support Office (EASO)].  

Αναφέρθηκε επίσης ότι για το θέµα της καταγραφής (screening) των αιτούντων 

άσυλο αλλοδαπών, αλλά και των αλλοδαπών, οι οποίοι προσάγονται στο πλαίσιο των 

αστυνοµικών επιχειρήσεων (π.χ. «Ξένιος Ζευς»   αναφέρθηκε ότι υπάρχει συνδροµή 

και συνεργασία µε την FRONTEX (βλ. συνεργασία µε το επιχειρησιακό γραφείο στην 

Ελλάδα και δράσεις του Project ATTICA).  

Σε συνέχεια των ανωτέρω έγινε και µια σύντοµη ενηµέρωση για την 

αστυνοµική επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» στην περιοχή της Αττικής . Συγκεκριµένα, 

κατά τον µήνα Αύγουστο του 2012 είχαν συσταθεί 8 αστυνοµικά συνεργεία ελέγχου. 

Αναφέρθηκε ότι ο σχεδιασµός και η οργάνωση των επιχειρήσεων αυτών ανήκει στην 

Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών οι 

αλλοδαποί προσάγονται για εξακρίβωση στοιχείων ή/και τις νοµιµότητας της 

παραµονής τους στην ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Σε ερωτήσεις µας σχετικά τις 

διαµαρτυρίες για µαζικές προσαγωγές και συλλήψεις ανθρώπων , οι οποίοι έχουν 

δικαίωµα διαµονής στην χώρα και είναι κάτοχοι νοµιµοποιητικών εγγράφων, 

αναφέρθηκε ότι ο έλεγχος γίνεται κυρίως εκεί, και όχι στον δρόµο.  

 

Ι. Τµήµα Ασύλου 

Κατόπιν ακολούθησε µια σύντοµη επίσκεψη  στους χώρους διενέργειας των 

συνεντεύξεων των αιτηµάτων ασύλου (στο ισόγειο) και ενηµέρωση από τον 

υπηρετούντα στο Τµήµα Ασύλου,  κ. Συρµαλή.  

Συγκεκριµένα αναφέρθηκε ότι από το Τµήµα Ασύλου είχαν παραληφθεί 70.000 

αιτήµατα ανανέωσης, από τα οποία είχαν διεκπεραιωθεί 53.000 αιτήµατα ανανέωσης. 
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Ειδικότερα αναφέρθηκαν κάποιες βελτιώσεις, οι οποίες είχαν γίνει στον χώρο (π.χ.  

διαχωριστικά µεταξύ των γραφείων για την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας). 

Επίσης και για το θέµα της διερµηνείας αναφέρθηκε ότι υπάρχει κάλυψη των 

σχετικών αναγκών διερµηνείας µε διερµηνείς της ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση», καθώς και µε 

συνεργαζόµενους µε την διεύθυνση αλλοδαπών διερµηνείς. Περαιτέρω θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι πρόβληµα εντοπίζεται και στην διενέργεια της συνέντευξης  ή/και στην 

αναβολή του χρόνου διενέργειας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά τον χρόνο 

της αυτοψίας στους χώρους αυτούς δεν υπήρχε σε εξέλιξη διαδικασία συνέντευξης, 

ενώ υπήρχαν άτοµα στην αναµονή.  

 Αναφέρθηκαν επίσης προβλήµατα, τα οποία υπάρχουν λόγω της 

υποστελέχωσης της υπηρεσίας και εν γένει  δυσλειτουργιών λόγω έλλειψης 

µηχανογράφησης και ηλεκτρονικής σύνδεσης µε την κεντρική υπηρεσία ασύλου του 

Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. 

Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε σχετικό ερώτηµά µας σχετικά µε τις 

αναφορές, τις  οποίες δέχεται η Αρχή µας για πληµµέλειες στην επίδοση  (π.χ. των 

αποφάσεων επί των αιτηµάτων, των κλήσεων ενώπιον των επιτροπών, των πράξεων 

διακοπής εξέτασης κλπ.). Μας ανέφεραν ότι υπάρχει πρόβληµα στις επιδόσεις λόγω  

έλλειψης προσωπικού και ότι η συνήθης πρακτική είναι να επιδίδουν τις σχετικές 

πράξεις, όταν προσέρχεται ο ενδιαφερόµενος για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο του . 

 Στην συνέχεια υπήρξε συνάντηση και µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος 

Ασύλου, κ. Βλάχο, ο οποίος επίσης µας ενηµέρωσε για τα θέµατα αρµοδιότητας του 

Τµήµατος Ασύλου. Κατά την εκτίµηση του προϊσταµένου του Τµήµατος τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα στην υπηρεσία οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού, 

την ανεπαρκή µηχανοργάνωση και τις δυσχέρειες στην επικοινωνία και την 

συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές.  

 

ΙΙ. Τµήµα Απελάσεων  

Στην συνέχεια υπήρξε συνάντηση µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος 

Απελάσεων, κ. Καλοµοίρη.  
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Κατά την διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ενηµέρωση για τα θέµατα των 

επιστροφών. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει προσπάθεια για τον σχεδιασµό και την 

λειτουργία συστήµατος επαναπατρισµού στις χώρες προέλευσης . 

 Στην συνέχεια έγινε αναφορά στις πρόσφατα στοιχεία των απελάσεων/ 

επιστροφών κατά το τελευταίο διάστηµα. Συγκεκριµένα  αναφέρθηκε ότι µέχρι τον 

Σεπτέµβρη του 2012 είχαν πραγµατοποιηθεί 1.400 απελάσεις. Ειδικότερα το 

τελευταίο διάστηµα ενηµερωθήκαµε ότι είχαν πραγµατοποιηθεί 600 απελάσεις/µήνα 

και 1.100 εθελούσιες επιστροφές/µήνα.. Ενηµερωθήκαµε επίσης και για την 

προτεραιοποίηση από την Ελληνική Αστυνοµία των εθελούσιων επιστροφών κυρίως 

σε χώρες όπως το Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αφγανιστάν. 

Αναφέρθηκε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια αποτελεσµατικής συνεργασίας µε 

την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (∆/νση Ε3) και τα προξενεία των 

χωρών προέλευσης προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα, τα οποία 

υπάρχουν κυρίως λόγω της έλλειψης ταξιδιωτικών εγγράφων των αλλοδαπών, οι 

οποίοι επιθυµούν να επιστρέψουν στις χώρες τους.  

Σε ερώτηση µας σχετικά µε την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου για 

τις επιστροφές (βλ. Ν. 3907/2011) εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν προβλήµατα 

κυρίως λόγω της συνεργασίας µε τις δικαστικές αρχές κατά τον έλεγχο της 

νοµιµότητας της κράτησης.  

Από την πλευρά του «Συνηγόρου του Πολίτη» ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά µε 

την αποφάσεις επιστροφής, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά το έτος 2012.  Επιπλέον  

ζητήθηκαν στοιχεία  σχετικά µε τον αριθµό των αποφάσεων επιστροφών, οι οποίες 

εκδίδονται χωρίς ή µε κράτηση. Όπως, όµως, ανέφερε ο κ. Καλοµοίρης δεν υπήρχε η 

δυνατότητα να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία.  

Περαιτέρω ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την κράτηση και την εκτέλεση των 

αποφάσεων αποµάκρυνσης. Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εκτέλεση των 

αποφάσεων αποµάκρυνσης είτε λόγω µη ύπαρξης ταξιδιωτικών εγγράφων, 

συνεργασίας µε τις προξενικές αρχές,  µεταφοράς στις χώρες καταγωγής κλπ. 

Ειδικότερα για το θέµα της κράτησης δεν δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες για 

τα κριτήρια επιβολής αυτής, τον χρόνο κράτησης, καθώς και αν επιλέγεται η 

οικειοθελής αναχώρηση έναντι της κράτησης µε σκοπό την αποµάκρυνση. 
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ΙΙΙ. Χώροι κράτησης  

 Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στους χώρους κράτησης της 

∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών κι ενηµέρωσή µας από τον υπεύθυνο των κρατητηρίων κο 

Μιχαηλίδη. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση, την οποία είχαµε, οι χώροι κράτησης της 

αστυνοµικής διεύθυνσης έχουν δυναµικότητα 350 ατόµων συνολικά (κρατητήρια 

ανδρών: 170 άτοµα, κρατητήρια γυναικών: 150 άτοµα, και ειδικοί χώροι κράτησης : 

30 άτοµα). 

Κατά την ηµέρα της επίσκεψής µας (04.10.2012) κρατούνταν στους ανωτέρω 

χώρους 214 άνδρες και 134 γυναίκες, καθώς και  τρία  (3) ανήλικα µαζί µε τις µητέρες 

τους. Κρατούνταν επίσης και  ασυνόδευτοι ανήλικοι (για  τον ακριβή αριθµό των 

οποίων δεν ενηµερωθήκαµε κατά την διενέργεια της αυτοψίας) . Οι αλλοδαποί 

κρατούνται σε δύο ορόφους του κτιρίου χωρισµένοι σε πτέρυγες, ανάλογα µε το φύλο, 

καθώς και µε κριτήριο εάν χρήζουν  ειδικής µεταχείρισης. Σε κάθε όροφο υπάρχει 

ένας ανοικτός χώρος προαυλισµού . Ο προαυλισµός λαµβάνει χώρα κάθε ηµέρα και 

διαρκεί 2 ώρες περίπου.    

Κατά την εκτίµηση των αρµοδίων αστυνοµικών ο αριθµός των κρατουµένων , 

αν και µεγαλύτερος της δυναµικότητας για τους άνδρες,  ήταν σχετικά διαχειρίσιµος. 

 Αναφέρθηκαν επίσης αρκετά  προβλήµατα, τα οποία υπάρχουν στην 

οργάνωση και την λειτουργία των χώρων κράτησης και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της 

∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών (βλ. δυναµικότητα = 1.200 άτοµα και  7 χώρους κράτησης).  

Ειδικότερα για τους χώρους εκεί κράτησης αναφέρθηκε λόγω των περικοπών στον 

προϋπολογισµό υπάρχει αρκετά σηµαντικό πρόβληµα για την κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων (π.χ. σίτιση, καθαριότητα,  θέρµανση, συντήρηση κλπ.). 

Αναφέρθηκε επίσης στην δράση εθελοντικών οργανώσεων, κυρίως για συλλογή 

ρουχισµού, τροφίµων κλπ.  

Επιπλέον, σχετικά µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών  πληροφορηθήκαµε ότι  

αυτή έχει ανατεθεί στην ΜΚΟ «Ιατρική Παρέµβαση» µε χρηµατοδότηση από 

ευρωπαϊκούς πόρους, που διαχειρίζονται τα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης & 

Προστασίας του Πολίτη,  Υγείας και Εργασίας .  
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Σύµφωνα µε την ενηµέρωση, την οποία είχαµε, φαίνεται ότι στην πλειοψηφία 

των κρατουµένων έχει επιβληθεί διοικητική κράτηση στο πλαίσιο της απόφασης 

επιστροφής . 

 Αναφέρθηκε επίσης ότι ιδιαίτερα προβλήµατα προσαρµογής και διαβίωσης 

στους χώρους κράτησης αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί, οι οποίοι αν  και διέµεναν 

νόµιµα στην χώρα επί σειρά ετών,  δεν µπόρεσαν να ανανεώσουν την άδεια διαµονή 

τους µε αποτέλεσµα να εκδοθεί απόφαση επιστροφής και κράτησης.  

Από συζητήσεις που είχαµε µε τους ίδιους τους κρατούµενους, διαπιστώθηκε 

ότι πολλοί από αυτούς –ακόµη και αιτούντες άσυλο- παραµένουν κρατούµενοι για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα που υπερβαίνουν τους έξι µήνες. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής στην πτέρυγα  

κράτησης γυναικών, διαπιστώθηκε ότι εκεί κρατούνταν δύο (2) γυναίκες µε ανήλικα 

παιδιά. Να σηµειωθεί ότι η µία ήταν πολίτης Ε.Ε. (Βουλγαρία) και κρατούταν µαζί µε 

το ενός (1) έτους παιδί της.  

 

IV. Επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» 

 Κατά την έξοδό µας από το κεντρικό κτήριο της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών περί 

την 14.00 διαπιστώσαµε ότι στο προαύλιο είχαν µεταφερθεί συλληφθέντες αλλοδαποί 

(περίπου 100 άτοµα) κατά την διάρκεια αστυνοµικής επιχείρησης στην ευρύτερη 

περιοχή της Αθήνας.  

Στην συνέχεια απευθυνθήκαµε και σε κάποιους από τους συλληφθέντες 

αλλοδαπούς προκειµένου να ενηµερωθούµε για τους λόγους και τις συνθήκες 

σύλληψής τους . Κατά την συζήτηση διαπιστώσαµε ότι κάποιοι από αυτούς διέθεταν 

νοµιµοποιητικούς τίτλους διαµονής στην χώρα (π.χ. δελτίο αιτήσαντος άσυλο 

αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας).  

 Σε ερώτησή µας προς τους παρόντες αστυνοµικούς για ποιόν λόγο 

συνελήφθησαν οι ανωτέρω αλλοδαποί, ενώ  φαίνεται να κατείχαν τίτλο διαµονής στην 

χώρα, µας ενηµέρωσαν οι συµµετέχοντες στην επιχείρηση αστυνοµικοί (σηµ.: την 

οργάνωση και τον συντονισµό της επιχείρησης έχει η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 

Αττικής και συµµετέχουν αστυνοµικοί από αστυνοµικά τµήµατα και την ∆ιεύθυνση 

Αλλοδαπών Αττικής) ότι αυτοί είχαν προσαχθεί στο κτήριο της ∆ιεύθυνσης 
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Αλλοδαπών προκειµένου να γίνει  έλεγχος των νοµιµοποιητικών τους εγγράφων, και 

αφήνονται ελεύθεροι, αν δεν συντρέχει  λόγος κράτησής τους . 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι κάποιοι από τους αλλοδαπούς 

διαµαρτύρονταν ότι είχαν συλληφθεί και κατά το παρελθόν. Επίσης κάποιοι άλλοι 

διαµαρτύρονταν ότι δεν µπόρεσαν να ενηµερώσουν τις οικογένειές τους.  

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από την ενηµέρωση, την οποία είχαµε, δεν 

ήταν δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την διαδικασία και τα 

αποτελέσµατα  αυτής (π.χ. κριτήρια σύλληψης, έλεγχος, επιβολή διοικητικών µέτρων, 

κράτηση κλπ.) . 

 

∆ιαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη  

  Σε σχέση µε τα ανωτέρω θέµατα, κατόπιν και της διενέργειας της αυτοψίας,  ο 

Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε να επισηµάνει : 

 

Α. ∆ιαδικασία ασύλου  

Όσον αφορά  την  διαδικασία ασύλου, ο Συνήγορος του Πολίτη  διαπιστώνει 

ότι τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου εξακολουθεί να είναι 

σχεδόν αδύνατη για την πλειοψηφία των ενδιαφεροµένων.  Όπως ήδη από το 

παρελθόν είχε επισηµανθεί έτσι και τώρα, τα προβλήµατα αυτά εστιάζονται ιδίως σε 

πρακτικές που αφορούν την περιορισµένη και επιλεκτική παραλαβή αιτηµάτων 

ασύλου, καθώς και την  ελλιπή οργάνωση και στελέχωση του Τµήµατος Ασύλου. Η 

Αρχή µας, όµως, δεν µπορεί παρά να επισηµάνει την αναποτελεσµατικότητα των 

αρµόδιων υπηρεσιών για την διασφάλιση τουλάχιστον της πρόσβασης στην 

διαδικασία ασύλου.  

Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα δεν φαίνεται να λειτουργεί ένα αξιόπιστο 

σύστηµα παραλαβής αιτηµάτων ασύλου, αλλά αντιθέτως η διαδικασία παραλαβής  

φαίνεται να στηρίζεται σε αδιαφανή και αυθαίρετα κριτήρια. Το γεγονός,  ότι επί 

σειρά ετών (πλέον της δεκαετίας) δεν φαίνεται να  έχει σηµειωθεί βελτίωση στην 

διαδικασία παραλαβής των σχετικών αιτηµάτων από τις αστυνοµικές αρχές και 

ειδικότερα η καθιέρωση µιας αξιόπιστης διαδικασίας µε σαφή και διαφανή κριτήρια 

(π.χ. χορήγηση αριθµού προτεραιότητας, προθεσµία κατάθεσης, έλεγχος νοµιµότητας 
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της διαδικασίας κλπ.) προκαλεί ιδιαίτερο προβληµατισµό για την ικανότητα και τις 

προθέσεις των αρµοδίων αρχών προς  εξεύρεση λύσης.  

Ειδικότερα για την πρόσβαση στις λοιπές διαδικασίες ασύλου (πχ. ανανέωση 

∆ελτίων, αντικατάσταση απολεσθέντων κλπ) διαπιστώθηκε ότι όπως και παραπάνω 

τόσο η έλλειψη προσωπικού, όσο και οι οργανωτικές εν γένει δυσλειτουργίες της 

υπηρεσίας Ασύλου, εντείνονται κατά διαστήµατα, φαινόµενα που θέτουν σε σοβαρό 

κίνδυνο δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών. Θα πρέπει, επίσης, να 

σηµειωθεί ότι το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται η διακοπή της εξέτασης των 

σχετικών αιτηµάτων λόγω µη εµπρόθεσµης ανανέωσης  των ειδικών δελτίων, ενώ οι 

αναφερόµενοι επικαλούνται αδυναµία στην εµπρόθεσµη κατάθεση του αιτήµατος 

ανανέωσης.   

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σοβαρά προβλήµατα φαίνεται να υπάρχουν και 

στην διαδικασία επίδοσης των σχετικών αποφάσεων διακοπής, των απορριπτικών 

αποφάσεων επί των αιτηµάτων ασύλου µε αποτέλεσµα να υπάρχει πρόβληµα, στην 

κατάθεση των σχετικών διοικητικών ή ένδικων µέσων (π.χ. αίτηση επανεξέτασης, 

διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης ) . Προβλήµατα εντοπίζονται επίσης και στην 

επίδοση των κλήσεων για την εµφάνισή τους ενώπιον των αρµοδίων Επιτροπών 

Ασύλου σε β’ βαθµό.  Παρά το γεγονός ότι οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές αναφέρουν 

ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού, οι σχετικές επιδόσεις γίνονται κατά την ανανέωση 

του ειδικού δελτίου, όταν ο αλλοδαπός προσέλθει στην υπηρεσία. ∆ιαπιστώνεται, 

όµως, από το περιεχόµενο των αναφορών, που υποβάλλονται στην Αρχή µας, ότι 

εξακολουθεί να υπάρχει πρόβληµα αναφορικά µε την επίδοση των σχετικών 

αποφάσεων στους αιτούντες άσυλο, και κυρίως για τις επιδόσεις, κατά τις οποίες 

εφαρµόζεται η διαδικασία  ως αγνώστου διαµονής.  

 

Β. Κράτηση  

Αναφορικά µε το θέµα της κράτησης αλλοδαπών, το κλιµάκιο από αυτήν την 

επίσκεψη αποκόµισε τα εξής.  

• Συνθήκες: Τη συγκεκριµένη ηµέρα ο αριθµός των κρατουµένων υπερέβαινε τη 

δυναµικότητα των κελιών (στην πτέρυγα των ανδρών). Αυτό, όµως, το οποίο 

επισηµάνθηκε είναι ότι σε περίπτωση συνέχισης της κράτησης για µεγάλο 



 
 
 

 22

χρονικό διάστηµα και η αύξηση του αριθµού των κρατουµένων, εκτός των 

ζητηµάτων, τα οποία σχετίζονται µε τη νοµιµότητα και τις συνθήκες κράτησης  

δηµιουργεί και  προβλήµατα υγειονοµικής φύσεως.  

• Χρόνος κράτησης: διαπιστώθηκε µακρά παραµονή στα κρατητήρια του 

Τµήµατος Απελάσεων, οι υποδοµές των οποίων  προορίζονται για την κράτηση 

ατόµων για µικρά χρονικά διαστήµατα.   

• ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι παρά το γεγονός ότι έχει πλέον αλλάξει το 

νοµοθετικό πλαίσιο για την κράτηση (βλ. Ν. 3907/2011) και προτάσσεται η 

οικειοθελής αναχώρηση του αλλοδαπού από την χώρα, φαίνεται ότι η πρακτική 

των αστυνοµικών αρχών είναι να επιβάλουν την κράτηση. Επίσης θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο,  η κράτηση µπορεί 

να επιβληθεί µόνο για  την εκτέλεση της αποµάκρυνσης του αλλοδαπού από 

την χώρα. Παρατηρείται, όµως, ότι µεγάλος αριθµός αλλοδαπών παραµένουν 

κρατούµενοι  για µεγάλο χρονικό διάστηµα . 

• Ιδιαίτερο πρόβληµα εντοπίζεται  στην κράτηση των αιτούντων άσυλο 

αλλοδαπών, οι οποίοι παραµένουν κρατούµενοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα .  

• ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι ακόµα και σε περιπτώσεις, που είναι ανέφικτη η 

απέλαση αλλοδαπών από την χώρα (π.χ. αδυναµία εκτέλεσης της απέλασης 

στις χώρες καταγωγής, µη συνεργασία των αρµοδίων προξενικών αρχών, 

αδιευκρίνιστη ιθαγένεια κλπ.), επιβάλλεται σε αυτούς κράτηση (σηµ. βλ. τον 

µεγάλο αριθµό καταδικαστικών αποφάσεων του Ε∆∆Α σε βάρος της χώρας για 

το θέµα αυτό)  

 

Με τιµή 

                               Οι διενεργήσαντες την αυτοψία  Ειδικοί Επιστήµονες 
 

Μαρία Βουτσίνου 
Ελένη Κουτρούµπα 
Χρύσα Χατζή  
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ   

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑΣ 
 
 
 

Ι. ∆ιαδικασία και αντικείµενο της έρευνας 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ Α’ 10), ο 

Συνήγορος του Πολίτη «δύναται να επιληφθεί υποθέσεων αυτεπαγγέλτως». Επίσης, 

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Π.∆. 273/1999 (ΦΕΚ Α’ 229), όπως 

αντικαταστάθηκε µε την απόφαση 746/2004 του Συνηγόρου του Πολίτη (ΦΕΚ 

Β΄742/18.5.2004) «Την απόφαση για τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας λαµβάνει ο 

Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν εκτίµησης της σοβαρότητας του θέµατος. Για την 

εκτίµηση της σοβαρότητας του θέµατος λαµβάνεται ιδίως υπόψιν η διαπίστωση 

ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης, η βαρύτητα της προσβολής του δικαιώµατος ή 

συµφέροντος καθώς και ο αριθµός των ενδιαφεροµένων προσώπων…»́  

Στο πλαίσιο αυτό και λόγω του γεγονότος ότι ο Συνήγορος του Πολίτη 

κλήθηκε να εµφανισθεί ενώπιον της αρµόδιας ∆ιακοµµατικής Επιτροπής Θεσµών και 

∆ιαφάνειας της Βουλής, σε συζήτηση µε θέµα το νέο νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε 

τους χώρους κράτησης των παρανόµως εισερχοµένων και διαµενόντων αλλοδαπών 

στην χώρα, αλλά και του δηµοσίου διαλόγου  που διεξάγεται, την παρούσα χρονική 

στιγµή, σχετικά µε το επίµαχο θέµα και τις ποικίλες αντιδράσεις των τοπικών φορέων, 

αποφασίσθηκε η διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας στον χώρο κράτησης αλλοδαπών 

στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυνοµίας, στην Αµυγδαλέζα Αττικής, αρµοδιότητας 

∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών. Η διενέργεια της αυτεπάγγελτης έρευνας είχε ως 

στόχους:  

 α) να αποκτήσει ο Συνήγορος του Πολίτη ιδίαν αντίληψη των χώρων και των 

συνθηκών κράτησης και να ανταλλάξει απόψεις µε την διοίκηση. 

 β) να διερευνηθεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων των κρατουµένων, ιδίως ως προς την 

επιφύλαξη συνθηκών διαβίωσης συµβατών µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια  
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 γ) να διακριβωθεί αν συντρέχει παραβίαση της νοµιµότητας, όπως αυτή προκύπτει 

από το Σύνταγµα, τις διεθνείς συµβάσεις και τη λοιπή νοµοθεσία.  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ. 4 § 5 Ν.3094/2003 

(ΦΕΚ Α΄10/22.1.2003), σύµφωνα µε την οποία «[ο] Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να 

ζητά από τις δηµόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την 

υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία» παραγγέλθηκε η διενέργεια 

αυτοψίας στους χώρους κράτησης της Αµυγδαλέζας Αττικής. Η αυτοψία 

πραγµατοποιήθηκε στις 25.9.2012 από κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, 

αποτελούµενο από τους ειδικούς επιστήµονες του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου,  Ελένη Κουτρούµπα,  Έλενα Μάρκου και  Γρηγόρη Τσιούκα.  

Από την επίσκεψη στους χώρους κράτησης της Αµυγδαλέζας καθώς και από τις 

συζητήσεις που είχε το κλιµάκιο της Αρχής  µε τους αρµόδιους αστυνοµικούς, κον 

Παναγιώτου, Υποδιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και κον 

Ζαρκαδούλα, υπεύθυνο του κέντρου κράτησης, την κα Ευθυµιάδου Ελπίδα, υπεύθυνη 

της ΜΚΟ Ιατρική Παρέµβαση, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο κράτησης, καθώς 

και µε τους αλλοδαπούς κρατούµενους, προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις.  

 

ΙΙ. Συνθήκες κράτησης  

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Υποδοµές 

Το κέντρο κράτησης, το οποίο λειτούργησε τον Μάιο του 2012,  στεγάζεται στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυνοµίας στην Αµυγδαλέζα και αποτελείται από δύο 

τοµείς.  Ειδικότερα, ο  Α΄ τοµέας αποτελείται από 50 οικίσκους (containers), ενώ ο Β΄ 

Τοµέας αποτελείται από 40. Κάθε ένας από αυτούς έχει δύο χώρους µε τέσσερες 

κλίνες έκαστος, έναν κοινό χώρο ενδιαµέσως και δύο τουαλέτες µε ντους. Ο οικίσκοι 

έχουν εξωτερικό φωτισµό και διαθέτουν κλιµατισµό. Υπάρχει δυνατότητα 

προαυλισµού των κρατουµένων σε εξωτερικό χώρο και σύµφωνα µε την 

πληροφόρηση του κλιµακίου από τους αρµοδίους αστυνοµικούς, αυτός διενεργείται 

τακτικά.  Μάλιστα, κατά την ώρα επίσκεψης του κλιµακίου του Συνήγορου του 

Πολίτη, οι κρατούµενοι προαυλίζονταν σε ένα αρκετά µεγάλο εξωτερικό χώρο  
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Επιπλέον, στον Β΄Τοµέα υπάρχει χώρος εστιατορίου και χώρος λατρείας. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την ενηµέρωση από τα αρµόδια όργανα, οι παραπάνω 

εγκαταστάσεις χρησιµοποιήθηκαν για τη φιλοξενία αστυνοµικών, κατά τη διάρκεια 

των Ολυµπιακών Αγώνων 2004. 

 

Κρατούµενοι 

Την ηµέρα επίσκεψης του κλιµακίου, σύµφωνα µε την παρασχεθείσα πληροφόρηση, 

κρατούνταν στους παραπάνω χώρους 528 κρατούµενοι. Ειδικότερα,  κρατούνταν στον 

Α΄Τοµέα 208  άτοµα και στον Β΄Τοµέα 320 άτοµα. H προοπτική είναι, όπως 

προέκυψε από τη συζήτηση, να δηµιουργηθούν νέοι Τοµείς, ώστε η συνολική 

δυναµικότητα των χώρων κράτησης να ανέλθει σε 2000 άτοµα.    

Οι κρατούµενοι ήταν εθνικότητας, κυρίως, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αφγανιστάν, 

οι οποίοι µετά τη σύλληψή τους και την αρχική καταγραφή και δακτυλοσκόπησή τους 

στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (Πέτρου Ράλλη), µεταφέρθηκαν στο εν λόγω  

Κέντρο Κράτησης. Το σύνολο των αλλοδαπών τελούσε υπό καθεστώς επιστροφής στη 

χώρα καταγωγής τους, αναγκαστικής συνήθως και σε ένα µικρό ποσοστό 

οικειοθελούς. Η απροθυµία συνεργασίας πολλών προξενείων να συνεργασθούν για 

την ταυτοποίηση των αλλοδαπών και έκδοση των σχετικών  ταξιδιωτικών εγγράφων, 

αναδείχθηκε στη σχετική συζήτηση του κλιµακίου µε τους αρµοδίους αστυνοµικούς, 

ως κοµβικό σηµείο στην υλοποίηση όχι µόνο των αναγκαστικών επιστροφών, αλλά 

και των οικειοθελών. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την ενηµέρωση των αρµοδίων 

οργάνων, ένας σηµαντικός αριθµός κρατουµένων,  κατά τη διάρκεια της εκεί 

κράτησής του, είχε υποβάλει αίτηµα ασύλου, Χαρακτηριστικά, το 2/3 των 

κρατουµένων αλλοδαπών στον Α΄Τοµέα, ήταν αιτούντες άσυλο.  

Η φύλαξη των κρατουµένων έχει ανατεθεί σε δύναµη διακοσίων  αστυνοµικών, οι 

οποίοι µοιράζονται σε πέντε βάρδιες, µε σαράντα άνδρες ανά βάρδια. Επιπλέον, για 

λόγους ασφαλείας, περιφρουρεί το χώρο µία διµοιρία αστυνοµικών. 

 

Ατοµική υγιεινή/ ∆ιατροφή – Ενδιαίτηση 

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έλαβε το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, 

παρέχονται στους αλλοδαπούς, µε µέριµνα της Ιατρικής Παρέµβασης,  είδη ατοµικής 
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υγιεινής (σαπούνι, σαµπουάν, οδοντόκρεµα, οδοντόβουρτσα, χαρτί υγείας). 

Παράλληλα, συνεργείο καθαριότητας φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων σε 

καθηµερινή βάση. 

Οσον αφορά τη σίτιση των κρατουµένων, αυτή παρέχεται από εταιρεία τροφοδότησης 

(catering), η οποία έχει συµβληθεί µε τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για τον 

σκοπό αυτό και αποτελείται από τρία γεύµατα ηµερησίως (πρωινό, µεσηµεριανό και 

βραδυνό). 

 

Υγειονοµική περίθαλψη –ψυχολογική υποστήριξη 

Στο κέντρο κράτησης ενεργοποιείται η ΜΚΟ Ιατρική Παρέµβαση, στο πλαίσιο 

προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. 

Λειτουργεί χώρος ιατρείου και παρέχεται ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από 

έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο. ΄Ολοι οι 

νεοεισερχόµενοι στο Κέντρο αλλοδαποί, εξετάζονται, προκειµένου να σχηµατισθεί ο 

ιατρικός τους φάκελος και να διαγνωσθεί εάν πάσχουν από κάποιο νόσηµα. Σύµφωνα, 

µε την ενηµέρωση που είχε το κλιµάκιο από την κα Ευθυµιάδου, υπεύθυνη της 

Ιατρικής Παρέµβασης, νοσήµατα που έχουν εντοπισθεί είναι φυµατίωση, σύφιλη, 

Αids, ενώ συνήθη είναι τα δερµατικά νοσήµατα. Οι κρατούµενοι που διαγιγνώσκεται 

ότι πάσχουν από σοβαρά νοσήµατα, όπως φυµατίωση ή σύφιλη, παραπέµπονται σε 

νοσοκοµειακές δοµές, ενώ τα λιγότερο σοβαρά δερµατικά νοσήµατα θεραπεύονται 

στο Κέντρο.  

 

 Νοµική συµπαράσταση - Επικοινωνία µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

 Όπως προέκυψε από τη συζήτηση του κλιµακίου µε τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα, 

επιτρέπεται η πρόσβαση δικηγόρων στον χώρο κράτησης και η επικοινωνία τους µε 

τους κρατουµένους.  

Πρόβληµα, ωστόσο, είχε δηµιουργηθεί µε την τηλεφωνική επικοινωνία των 

κρατουµένων µέσω καρτοτηλεφώνων, δεδοµένου ότι δεν είχαν εγκατασταθεί, µέχρι 

τον χρόνο επίσκεψης του κλιµακίου, οι κατάλληλες υποδοµές από τον ΟΤΕ. Ως εκ 

τούτου, δεν µπορούσε να γίνει χρήση των καρτοτηλεφώνων µε αποτέλεσµα τη  
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δηµιουργία έντασης και ψυχολογικής φόρτισης των κρατουµένων.    

 

Αθήνα,  1 Οκτωβρίου 2013                       

 

                                Οι διενεργήσαντες την αυτοψία 

 

 

Ελένη Κουτρούµπα       Ελενα Μάρκου        Γρηγόρης Τσιούκας 

 

Νεότερη έγγραφη ενηµέρωση για το Κέντρο Κράτησης   

Σε συνέχεια της διενεργηθείσας αυτοψίας, κατόπιν εγγράφου ερωτήµατος  του 

Συνηγόρου του Πολίτη προς τη ∆/νση Αλλοδαπών Αττικής, ελήφθη  το µε αρ. πρωτ. 

6634/1-327252/7.12.2012  έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε το 

οποίο γνωρίζεται ότι: α) ο συνολικός αριθµός κρατουµένων που έχει διαχειρισθεί 

µέχρι την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου του εγγράφου, το εν λόγω κέντρο κράτησης είναι 

2177 αλλοδαποί β) Ο αριθµός των επιστροφών, αναγκαστικών και οικειοθελών, που 

έχουν διενεργηθεί κατά τον χρόνο λειτουργίας αυτού, είναι 70 γ) Οι χώρες επιστροφής 

είναι : ένας υπήκοος Αιγύπτου, εξι υπήκοοι Αλβανίας, ένας υπήκοος Ινδίας, πενήντα 

τρείς υπήκοοι Πακιστάν, ένας υπήκοος Γκάνας, ένας υπήκοος Αλγερίας και επτά 

υπήκοοι Μπαγκλαντές δ) Ο αριθµός κρατουµένων που έχουν αφεθεί ελεύθεροι από το 

κέντρο είναι 786 ε) Ο αριθµός των κρατουµένων στο κέντρο κράτησης ανέρχεται 

πλέον στους 1331.   

 

Εκθεση  Αυτοψίας της 27ης Μαρτίου 2013 

  

Σε συνέχεια της αυτοψίας της 25ης Σεπτεµβρίου 2012, κλιµάκιο του Συνηγόρου του 

Πολίτη αποτελούµενο από τις ειδικές επιστήµονες Ελένη Κουτρούµπα και Ελενα 

Μάρκου, επισκέφθηκε, εκ νέου, το κέντρο κράτησης Αµυγδαλέζας. Σκοπός της 

επίσκεψης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2013, υπήρξε η διαπίστωση 
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των συνθηκών κράτησης των αλλοδαπών, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί, µετά την 

αύξηση του αριθµού των κρατουµένων στο συγκεκριµένο κέντρο κράτησης.  

Το κλιµάκιο συναντήθηκε και συνοµίλησε µε την αστυνοµική διευθύντρια 

Κορώνη Κωνσταντίνα, η οποία έχει την εποπτεία του κέντρου κράτησης, καθώς και 

την κοινωνικό λειτουργό της Ιατρικής Παρέµβασης, κα Σκλαβούνη Παρασκευή.  

Σύµφωνα µε την παρασχεθείσα ενηµέρωση από τις παραπάνω, καθώς και τη 

συνοµιλία  του κλιµακίου µε τους κρατούµενους,  προέκυψαν οι ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις στις συνθήκες κράτησης, σε σχέση µε τις διαπιστώσεις της 

προηγούµενης αυτοψίας της 25ης Σεπτεµβρίου 2012: 

 

Ι. Ο αριθµός των κρατουµένων αλλοδαπών ανέρχεται πλέον σε 1512 άτοµα, τα 

οποία είναι διαµοιρασµένα στους δύο τοµείς, Α΄και Β΄. Ειδικότερα, στον Α΄Τοµέα, ο 

οποίος είναι δυναµικότητας 928 ατόµων, κρατούνται 800 αλλοδαποί, ενώ στον 

Β΄Τοµέα , δυναµικότητας 736 ατόµων, κρατούνται 712 αλλοδαποί. Παράλληλα, 

λειτουργεί ξεχωριστός χώρος κράτησης ανηλίκων, οι οποίοι κατά την ηµέρα της 

αυτοψίας ανήρχοντο στον αριθµό των 40 ατόµων. Η προοπτική είναι, όπως προέκυψε 

από τη συζήτηση, να δηµιουργηθεί και τρίτος τοµέας, ώστε η συνολική δυναµικότητα 

των χώρων κράτησης να ανέλθει σε 2000 άτοµα.  

 Στον προβληµατισµό του κλιµακίου σχετικά µε τον τριπλασιασµό σχεδόν των 

κρατουµένων από τον µήνα Σεπτέµβριο, διευκρινίσθηκε, εκ µέρους της αστυνοµικής 

διευθύντριας, ότι υπήρξε και ανάλογη αύξηση των containers, έτσι ώστε σε κάθε ένα 

από αυτά συνεχίζουν να παραµένουν 8 κρατούµενοι.  

ΙΙ Ζήτηµα, ωστόσο, έχει δηµιουργηθεί µε την παροχή των ειδών ατοµικής υγιεινής, 

η οποία έχει σταµατήσει εδώ και τρείς µήνες. Αιτία υπήρξε, σύµφωνα µε τις 

επισηµάνσεις της κοινωνικού λειτουργού της Ιατρική Παρέµβαση, ΜΚΟ η οποία είχε 

και την ευθύνη της σχετικής παροχής, η εξάντληση των κονδυλίων που ήταν 

προορισµένα για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, δηλαδή την έλλειψη 

κονδυλίων, είχε σταµατήσει, προ τριών ηµερών, και η διενέργεια καθαριότητας των 

χώρων κράτησης, η οποία ανήκει στην αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η 

αστυνοµική διευθύντρια, πάντως, τόνισε στο κλιµάκιο ότι διενεργούνται προσπάθειες, 

ήδη, από τον µήνα Νοέµβριο, προκειµένου να λυθεί το θέµα εκταµίευσης των 
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σχετικών κονδυλίων, χωρίς, ωστόσο, µέχρι την ηµέρα της αυτοψίας να υπάρχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

ΙΙΙ. ΄Οσον αφορά την υγειονοµική περίθαλψη, αυτή συνεχίζει να παρέχεται, κατά 

κύριο λόγο από την Ιατρική Παρέµβαση, µε τη λειτουργία δύο ιατρείων και την 

ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από δύο ιατρούς, δύο νοσηλευτές, έναν ψυχολόγο 

και µία κοινωνικό λειτουργό. Το υπάρχον, ωστόσο, ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, έχει ενισχυθεί µε την παρουσία τριών ακόµη κοινωνικών λειτουργών, δύο 

ψυχολόγων και δύο µεταφραστών. Οι παραπάνω παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, 

στο πλαίσιο προγράµµατος το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη.  Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχε το κλιµάκιο, µε το 

παραπάνω πρόγραµµα προσελήφθησαν σε όλα τα κέντρα κράτησης της χώρας εκατό 

ψυχολόγοι, ογδόντα κοινωνικοί λειτουργοί και ογδόντα µεταφραστές.  

IV. Σχετικά µε την επικοινωνία των κρατουµένων µε το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, όπως προέκυψε από τη συζήτηση, αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική 

επικοινωνία  δεδοµένου ότι εγκαταστάθηκαν πλέον  τηλεφωνικές γραµµές στο κέντρο 

κράτησης και γίνεται κανονικά χρήση καρτοτηλεφώνων. 

Υπάρχουν ώρες επισκεπτηρίου, ενώ η πρόσβαση των δικηγόρων είναι ελεύθερη.   

V. Οσον αφορά το θέµα των επιστροφών, η ∆ιευθύντρια Αλλοδαπών ενηµέρωσε 

το κλιµάκιο ότι, για το ζήτηµα αυτό είχε συναντήσεις µε όλους τους ∆ηµάρχους 

Αττικής , ενώ µοιράσθηκαν στους ∆ήµους 300.000 έντυπα τα οποία περιείχαν 

πληροφόρηση σχετικά µε τη διαδικασία των οικειοθελών επιστροφών. Μέχρις 

στιγµής, ωστόσο, δεν παρατηρείται σηµαντικός αριθµός οικειοθελών επιστροφών. 

VΙ. Τέλος, όπως προέκυψε από την επίσκεψη του κλιµακίου στους τοµείς 

κράτησης και τη συνοµιλία µε τους κρατούµενους, η πλειοψηφία των οποίων είναι 

αιτούντες άσυλο, διάχυτη είναι η ψυχολογική φόρτισή τους, λόγω της αιφνίδιας 

αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου (Π.∆. 116/2012), σύµφωνα µε το οποίο η κράτηση 

για τους αιτούντες άσυλο δύναται να παρατείνεται µέχρι δώδεκα µήνες.  Πολλοί από 

αυτούς ήταν ήδη κρατούµενοι κατά το χρόνο αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου και 

τελούσαν µε την πεποίθηση ότι το διάστηµα κράτησης δεν µπορούσε να υπερβεί τους 

έξη µήνες από την υποβολή του αιτήµατος ασύλου. Η τελευταία, ωστόσο, νοµοθετική 

εξέλιξη φαίνεται να αποτελεί αιτία έντασης, η οποία στον συγκεκριµένο κέντρο 
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κράτησης δεν έχει ακόµη έντονα εκδηλωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση υποβόσκει και 

εγκυµονεί τον κίνδυνο εκρηκτικών καταστάσεων.  

  

Αθήνα,  31 Μαρτίου 2013                       

                                  Οι διενεργήσασες την αυτοψία 

 

Ελένη Κουτρούµπα       Ελενα Μάρκου         
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ   

 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 
 
Ι. ∆ιαδικασία και αντικείµενο της έρευνας 

Στο πλαίσιο διερεύνησης της µε αριθ. φακέλου ΦΥ 156952/2012 αναφοράς, που 

υποβλήθηκε από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΑΙΤΗΜΑ», σχετικά µε τις 

συνθήκες κράτησης παρανόµως εισερχοµένων και διαµενόντων αλλοδαπών στο 

Κέντρο Κράτησης Κορινθίας, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 

του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ Α΄10/22.1.2003), σύµφωνα µε τις οποίες «ο Συνήγορος του 

Πολίτη µπορεί να ζητεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο 

στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει 

πραγµατογνωµοσύνη», διενεργήθηκε αυτοψία, την 23η Οκτωβρίου, 2012, ηµέρα Τρίτη 

στον χώρο κράτησης παρανόµως εισερχοµένων και διαµενόντων αλλοδαπών στην 

Κόρινθο Αττικής, από κλιµάκιο της Αρχής, αποτελούµενο από τον Βοηθό Συνήγορο 

του Πολίτη, κο Βασίλη Καρύδη, υπογράφοντα την παρούσα και από τους συνεργάτες 

µου, κες Χρύσα Χατζή και  Έλενα Μάρκου, και τον κο Γρηγόρη Τσιούκα, ειδικούς 

επιστήµονες στον Κύκλο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη.  

Από την επίσκεψη στους χώρους κράτησης της Κορίνθου καθώς και από τις 

συζητήσεις που είχε το κλιµάκιο της Αρχής  µε τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα, κο 

Ρούσση Υποδιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κο Ιωάννη 

Τριανταφυλόπουλο,  αρχιφύλακα (υπηρετούντα στο ατύπως συσταθέν γραφείο 

αλλοδαπών της ∆ιεύθυνσης), τον επικεφαλής του Κέντρου Κράτησης και λοιπά 

αστυνοµικά όργανα, τα οποία υπηρετούν στο κέντρο,  τους ιατρούς της κινητής 

µονάδας του ΚΕΛΠΝΟ, τους αλλοδαπούς κρατούµενους αλλά και µε τον ∆ήµαρχο 

Κορίνθου, κο Αλέξανδρο Πνευµατικό, σε κατ΄ιδίαν επίσκεψη, µετά την αυτοψία, 

προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις.  
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ΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Υποδοµές 

Το Κέντρο Κράτησης  στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του 6ου πεζικού τάγµατος, το 

οποίο µετετράπη σε κέντρο κράτησης και λειτουργεί ως τέτοιο από την 22η 

Αυγούστου 2012. Κατά την επίσκεψη του κλιµακίου της Αρχής, από το σύνολο των 

χώρων του στρατοπέδου χρησιµοποιούνταν για την κράτηση των αλλοδαπών δύο 

χώροι αποτελούµενοι από δύο κτίρια ο καθένας, τα οποία βρίσκοντα αντικρυστά. 

Κάθε χώρος διαθέτει µεγάλο προαύλιο χώρο, στον οποίο κινούνται ελεύθερα οι 

αλλοδαποί και περικλείεται µε περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ (ψηλός φράχτης ο οποίος 

καταλήγει σε αγκαθωτό πλέγµα). Από το σύνολο των τεσσάρων κτιρίων, κατά την 

επίσκεψή µας, χρησιµοποιούνταν τα τρία. Κάθε κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους, 

µε τέσσερις µεγάλους θαλάµους, δύο ντουζιέρες και τέσσερις τουαλέτες ανά όροφο. 

Σε κάθε θάλαµο υπάρχουν διώροφα κρεβάτια, τα οποία, ωστόσο, φαίνεται να είναι 

τοποθετηµένα σε ανεκτή απόσταση µεταξύ τους. Το κλιµάκιο της Αρχής επισκέφθηκε 

και το τέταρτο (άδειο) κτίριο, εντός του οποίου ελάµβαναν χώρα  σχετικές εργασίες 

επισκευής (ελαιοχρωµατισµός χώρων και επισκευές στους χώρους υγιεινής. Κατά την 

συνοµιλία του κλιµακίου της Αρχής µε τον Αναπληρωτή Αστυνοµικό ∆ιευθυντη, οι 

εργασίες επισκευής στο σύνολο των χώρων χρηµατοδοτήθηκαν από το ταµείο 

εξωτερικών συνόρων ενώ περαιτέρω γίνονται διαβουλεύσεις για την διαδικασία 

παραχώρησης τεσσάρων ακόµη κτιρίων που υπάρχουν στους χώρους του 

στρατοπέδου.  

Παρά τις διενεργηθείσες επισκευές, στους χώρους που επισκέφθηκε η Αρχή 

παρατηρήθηκε ότι, παρότι υπάρχει εγκατάσταση θέρµανσης (καλοριφέρ) αυτή δεν 

λειτουργεί, λόγω οικονοµικής αδυναµίας προµήθειας πετρελαίου. Παρατηρήθηκε 

σηµαντικά χαµηλή θερµοκρασία εντός των χώρων κράτησης ενώ οι κρατούµενοι µας 

επιβεβαίωσαν ότι το κρύο είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα για αυτούς και 

αναµένεται να γίνει χειρότερο, ευλόγως, τους επόµενους µήνες. Αλλωστε 

παρατηρήθηκε ότι όλοι οι κρατούµενοι προσπαθουσαν, κατά την συνοµιλία του 

κλιµακίου της Αρχής µαζί τους, να προστατευτούν από το κρύο µε κάθε τρόπο 

(κασκόλ, χοντρά µπουφάν, κουβέρτες κλπ).  
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Από τις συνοµιλίες του κλιµακίου της Αρχής µε τον αναπληρωτή αστυνοµικό 

διευθυντή προέκυψε ότι το ζήτηµα της έλλειψης νερού που είχε παρατηρηθεί από 

άλλους φορείς κατά το προγενέστερο χρονικό διάστηµα είχε µε κάποιον, 

αδιευκρίνιστο τρόπο, αποκατασταθεί, καθώς η διακοπή του νερού οφειλόταν σε 

σχετική ενέργεια του ∆ήµου λόγω σχετικών υψηλών ανεξόφλητων οφειλών του 

λειτουργούντος, κατά το παρελθόν, στρατοπέδου. Ωστόσο, αυτός ο αδιευκρινιστος 

τρόπος µε τον οποίο η παροχή του νερού αποκαταστάθηκε δηµιουργεί έντονους 

προβληµατισµούς για την τύχη της παροχής αυτής στο µέλλον. Στο σηµείο αυτό 

σηµειώνεται ότι, όπως προέκυψε από την σχετική συνάντηση που είχε το κλιµάκιο της 

Αρχής µε τον ∆ήµαρχο της Κορίνθου, κο Πνευµατικό, ο τελευταίος έχει υποβάλει 

µήνυση κατά του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Κορίνθου, για παράνοµη, κατά τους 

ισχυρισµούς του ∆ηµάρχου, αποκατάσταση της παροχής του νερού. 

 

Κρατούµενοι  

Κατά την ηµέρα της επίσκεψης του κλιµακίου της Αρχής, κρατούνταν στους 

παραπάνω χώρους περίπου 700 άτοµα. Ειδικότερα, σε κάθε κτίριο κρατούνταν 

περίπου 256 άτοµα και σε κάθε όροφο περίπου 128. Με δεδοµένο ότι σε κάθε όροφο 

υπάρχουν τέσσερις θάλαµοι, φαίνεται να κρατούνταν σε κάθε θάλαµο περίπου 32 

άτοµα.  

∆υνάµει του µε αριθ. πρωτ. 1016/53/31/30.10.2012 εγγράφου του γραφείου 

αλλοδαπών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κορίνθου το οποίο εστάλη στην Αρχή σε 

απάντηση προφορικού αιτήµατός µας (διατυπωθέντος κατά την επίσκεψή µας) 

ενηµερωθήκαµε ότι, µέχρι την 30.10.2012, το εν λόγω κέντρο κράτησης είχε 

διαχειριστεί 956 συνολικά αλλοδαπούς εκ των οποίων παρέµεναν κρατούµενοι 706.   

Οι κρατούµενοι ήταν εθνικότητας, κυρίως, Πακιστάν (195 άτοµα), Αφγανιστάν (163 

άτοµα), Μπαγκλαντές (104 άτοµα), Αλγερίας (70), Μαρόκο (31) και, µεταξύ άλλων 

βρίσκονταν κρατούµενοι 11 Σύριοι, οι οποίοι, όπως µας ενηµέρωσε ο αναπληρωτής 

αστυνοµικός διευθυντής, αφήνονται αµέσως ελεύθεροι, χωρίς ωστόσο να 

επιβεβαιωθεί το γεγονός αυτό κατά τις συνοµιλίες του κλιµακίου της Αρχής µε τους 

κρατούµενους.  
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Σηµειώνεται ιδιαιτέρως ότι στο κέντρο συναντήσαµε δύο (2), τουλάχιστον, 

κρατούµενους αλλοδαπούς, οι οποίοι µας υπεδείχθησαν από τους λοιπούς 

κρατουµένους, τα χαρακτηριστικά των οποίων µας επέτρεψαν, µε σχετική ασφάλεια, 

να διαπιστώσουµε, µε γυµνό οφθαλµό, ότι επρόκειτο για ανήλικους, οι οποίοι ωστόσο, 

κρατούνταν µαζί µε τους ενήλικες. Το γεγονός αυτό επαναφέρει το επισηµανθέν 

αρκετές φορές στο παρελθόν από την Αρχή ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας 

µε σαφή και αποτελεσµατικά κριτήρια και µεθόδους. 

 

Καθεστώς κράτησης  

Εκ του συνόλου των 956 κρατουµένων που έχει διαχειριστεί (από τον Αύγουστο 

2012) το εν λόγω κέντρο κράτησης, 52 αλλοδαποί φαίνεται να έχουν ζητήσει να 

ενταχθούν στο πρόγραµµα εθελούσιας επιστροφής, εκ των οποίων οι 28 είχαν ήδη 

µεταφερθεί (µέχρι την 30.10.2012) στην ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών προκειµένου 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ για τους υπόλοιπους 24 αναµενόταν η έγκριση της 

µεταγωγής τους στην προαναφεροµενη υπηρεσία. Εκ του ως άνω συνόλου των 

κρατουµένων, επίσης, 341 άτοµα φέρονται να έχουν υποβάλει αίτηµα ασύλου (στην 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κορίνθου ή σε άλλες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις), ενώ εξ 

αυτών φέρονται να παραµένουν κρατούµενοι 244 αλλοδαποί. Κατά το διάστηµα 

λειτουργίας του Κέντρου έχουν αφεθεί ελεύθεροι, είτε µε την διαδικασία του ασύλου 

είτε επειδή συµπλήρωσαν τον ανώτατο επιτρεπόµενο χρόνο κράτησης 121 αλλοδαποί.  

Ως εκ τούτου, οι υπόλοιποι κρατούµενοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό το 

καθεστώς της αναγκαστικής αποµάκρυνσης, δεδοµένου ότι το σύνολο των αλλοδαπών 

έχει συλληφθεί εντός της χώρας και έχει µεταφερθεί στο εν λόγω κέντρο από διάφορες 

περιοχές όπως Αττική, Σπάρτη, Πάτρα, Θεσπρωτία κλπ. Από µία πρόχειρη ανάλυση 

των παραπάνω στατιστικών δεδοµένων προκύπτει µάλλον αβίαστα ότι ο αριθµός των 

πραγµατοποιηθεισών απελάσεων αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής είναι πολύ 

µικρότερος του αριθµού των κρατουµένων αλλοδαπών, για λόγους που πιθανόν, όπως 

προέκυψε από τις συζητήσεις, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην απροθυµία 

συνεργασίας των διαφόρων προξενείων των χωρών καταγωγής, γεγονός το οποίο 

ωστόσο δηµιουργεί έναν προβληµατισµό ως προς την αποτελεσµατικότητα του 
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µέτρου της συλλήβδην σύλληψης και κράτησης ενός τέτοιου µεγάλου αριθµού 

αλλοδαπών ανά τη χώρα   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις κατ΄ιδίαν συνοµιλίες του κλιµακίου της Αρχής µε 

τους αλλοδαπούς προέκυψε ότι ένας τουλάχιστον εξ αυτών φαίνεται µεν να τελούσε 

υπό καθεστώς παράνοµης παραµονής στη χωρα, ωστόσο, προφανώς βρισκόταν 

αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, καθώς µιλούσε αρκετά καλά ελληνικά έχοντας 

υιοθετήσει την τοπική προφορά της περιοχής της Σπάρτης, όπου και συνελήφθη.   

Τέλος, αναφέρεται ότι κατά τις συνοµιλίες του κλιµακίου µε τους κρατούµενους 

αλλοδαπούς προέκυψε ότι ένας σηµαντικός αριθµός κρατουµένων είχαν υποβάλει, 

κατά την διάρκεια της κράτησής τους, αίτηµα ασύλου. Ωστόσο, τα άτοµα παρέµεναν 

κρατούµενοι, παρά το γεγονός ότι είχε παρέλθει το τρίµηνο, κατά το άρθρο 13 του π.δ 

114/2010, ανώτατο όριο κράτησης, από την υποβολή του αιτήµατος ασύλου, πριν την 

19.10.2012, ηµέρα κατά την οποία δηµοσιεύθηκε το π.δ 116/2012, δυνάµει του οποίου 

αυξήθηκε ο επιτρεπόµενος νόµιµος χρόνος κράτησης.   

 

 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Το Κέντρο λειτουργεί υπό την επίβλεψη τριµελούς κλιµακίου αποτελούµενου από 

ανώτατο αξιωµατικό, επικεφαλής, (ο οποίος, όπως προέκυψε από τις συνοµιλίες του 

κλιµακίου µαζί του προέρχεται από την υπηρεσία της Τροχαίας) και  δυο αστυνοµικά 

όργανα βοηθούς. Υπάρχουν δύο αξιωµατικοί υπηρεσίας σε κάθε κτίριο, ένα άτοµο 

στην πύλη και έξι (6) σκοποί ανά οκτάωρη βάρδια. Επίσης, για την φύλαξη των 

κρατουµένων διατίθενται δέκα άτοµα (στατική δύναµη) ενώ καθηµερινά βρίσκονται 

στο κέντρο 5 διµοιρίες ΜΑΤ (οι οποίες έρχονται από Αθήνα) σε τρεις (3) βάρδιες. 

Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι από τις συνοµιλίες του κλιµακίου της Αρχής µε τα 

αρµόδια αστυνοµικά όργανα προέκυψε ότι στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κορίνθου 

ξεκίνησε πρόσφατα να λειτουργεί, ατύπως, γραφείο αλλοδαπών – ασύλου, 

προκειµένου να διαχειρίζεται τα ζητήµατα των αλλοδαπών κρατουµένων του κέντρου, 

για το οποίο διατίθενται οκτώ (8) άτοµα από το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης. Αίτηµα 

όλων των αρµοδίων αστυνοµικών οργάνων, κατά τις συνοµιλίες, ήταν να συσταθεί 

Υπηρεσία Αλλοδαπών – υπαγόµενη στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, η οποία να 
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στεγάζεται εντός του Κέντρου Κράτησης, µε σκοπό την άµεση και αποτελεσµατική 

διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.  

 

Ατοµική υγιεινή/ ∆ιατροφή – Ενδιαίτηση 

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έλαβε το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, 

πρόσφατα αγοράστηκαν προµήθειες κουβερτών ενώ αναµενόταν η προµήθεια ειδών 

υγιεινής (σαπούνι, σαµπουάν, οδοντόκρεµα, οδοντόβουρτσα, χαρτί υγείας). Ως εκ 

τούτου, προέκυψε ότι, τουλάχιστον κατά το προγενέστερο χρονικό διάστηµα 

λειτουργίας του Κέντρου, υπήρχε παντελής έλλειψη των ανωτέρω, ενώ, δεν µπορούµε 

να επιβεβαιώσουµε εάν οι δηλωθείσες αγορές προµηθειών πράγµατι έλαβαν χώρα και 

έφθασαν εγκαίρως.  

Όσον αφορά τη σίτιση των κρατουµένων, αυτή παρέχεται από 2 εταιρείες 

τροφοδότησης (catering), οι οποίες έχουν συµβληθεί µε τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών 

Αττικής για τον σκοπό αυτό και αποτελείται από τρία γεύµατα ηµερησίως (πρωινό, 

µεσηµεριανό και βραδυνό). Ωστόσο, έντονες ήταν οι διαµαρτυρίες των κρατουµένων 

αλλοδαπών για την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού, καθώς, σύµφωνα µε τους 

ισχυρισµούς τους, αυτό συνίστατο σε µεγάλο βαθµό σε ζυµαρικά, πατάτες και όσπρια, 

(καθόλου φρούτα και ελάχιστο κρέας) παρά το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα σε έγγραφο που εστάλη στην Αρχή µας (αριθ. πρωτ. 1028/4/104/14-

ιε/21.12.2012) το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο φαίνεται να περιλαµβάνει κρέας 

τουλάχιστον τρεις φορές την εβδοµάδα.. Από τις συνοµιλίες του κλιµακίου της Αρχής 

δε, προέκυψε προβληµατισµός σχετικά µε τη σχέση κόστους – ποιότητας της 

παρεχόµενης σίτισης. 

 

Υγειονοµική περίθαλψη –ψυχολογική υποστήριξη 

Στο Κέντρο Κράτησης υπάρχει κινητή µονάδα ΚΕΛΠΝΟ, η οποία αποτελείται από 

έναν ιατρό και δύο άτοµα προσωπικό. Η εν λόγω µονάδα φάνηκε να διαχειρίζεται 

επαρκώς τα απλά περιστατικά, καθηµερινά, δίνοντας «χαρτάκι» προτεραιότητας στους 

κρατουµένους, ωστόσο, ο έλεγχος αυτός φάνηκε να αντιµετωπίζει τα περιστατικά 

κυρίως στο πλαίσιο προληπτικού ιατρικού ελέγχου, κυρίως όσον αφορά την διάγνωση 

µεταδοτικών ασθενειών. Για τα λοιπά ιατρικά περιστατικά, όπως µας ενηµέρωσαν τα 
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µέλη της οµάδας ΚΕΛΠΝΟ χορηγείται παραπεµπτικό σηµείωµα, ενώ η µεταφορά 

προς το Νοσοκοµείο φαίνεται να γίνεται µε όχηµα της Αστ/κής ∆ιεύθυνσης, όταν 

συµπληρωθεί αριθµός 3-4 ατόµων.  

 

 Νοµική συµπαράσταση - Επικοινωνία µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον  

 Όπως προέκυψε από τη συζήτηση του κλιµακίου µε τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα, 

επιτρέπεται η πρόσβαση δικηγόρων στον χώρο κράτησης και η επικοινωνία τους µε 

τους κρατουµένους. Μάλιστα, κατά την πραγµατοποιηθείσα επίσκεψή µας στο 

Κέντρο, συναντήσαµε νεαρή δικηγόρο να συζητά µε αλλοδαπό κρατούµενο, η οποία, 

όπως ενηµερωθήκαµε από τα αστυνοµικά όργανα, εµφανιζόταν τακτικά στο κέντρο, 

προκειµένου να συνοµιλήσει µε διαφορετικούς, κάθε φορά, αλλοδαπούς. Ωστόσο, δεν 

φάνηκε να υπάρχει ένας τρόπος συστηµατικής ενηµέρωσης των κρατουµένων για τα 

νοµικά ζητήµατα, ρόλος που φαίνεται να επαφίεται αποκλειστικά στα αστυνοµικά 

όργανα, οι οποίοι διαθέτουν διερµηνείς από το πρόγραµµα που υλοποιεί η ΜΚΟ 

«Μετάδραση».  

Η επικοινωνία των κρατουµένων µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δεν φάνηκε 

να αντιµετωπίζει προβλήµατα. 

 

ΜΚΟ – τοπική κοινωνία 

Η τοπική κοινωνία ήταν µάλλον απούσα, όχι µόνο στο ζήτηµα της ενηµέρωσης και 

νοµικής συµπαράστασης των κρατουµένων αλλά στο σύνολο των ζητηµάτων που 

αφορούν τα δικαιώµατά τους ή την διευκόλυνση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους, 

µέσω εθελοντικών πρωτοβουλιών, γεγονός το οποίο προέκυψε όχι µόνον από την 

έλλειψη δραστηριοποίησης τοπικής ΜΚΟ ή άλλων φορέων, ή εθελοντών αλλά 

εντοπίσθηκε ιδιαιτέρως κατά την διάρκεια συνοµιλίας του κλιµακίου της Αρχής µε 

τον ∆ήµαρχο Κορίνθου, σε σχετική συνάντηση. Συγκεκριµένα :  

 Όπως προέκυψε από την εν λόγω συνοµιλία τα ζητήµατα της λειτουργίας του 

Κέντρου αντιµετωπίζονται ως ιδιαιτέρως σηµαντικά και αποτελούν σηµείο τριβής στις 

σχέσεις των πολιτών µε τους τοπικούς φορείς. Το ενδιαφέρον του ∆ηµάρχου, όπως 

διαφάνηκε, εστιάζεται κυρίως στην ικανοποίηση των αιτηµάτων των πολιτών (οι 

οποίοι επιθυµούν τουλάχιστον την αποµάκρυνση του κέντρου από τον αστικό ιστό, σε 
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προτεινόµενη περιοχή περίπου 10 χιλ. έξω από την πόλη) χωρίς ωστόσο οι 

προσπάθειές του να στοχεύουν ιδιαιτέρως στην ορθότερη ενηµέρωση της κοινής 

γνώµης ή την διαβούλευση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, προς εξεύρεση 

λύσεων κοινά αποδεκτών ( ζήτηµα το οποίο, ωστόσο, αποτέλεσε την κύρια πρόταση 

του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή προς το κλιµάκιο της Αρχής). Όπως µας τονίστηκε, 

τυχόν προτεινόµενα από την κεντρική διοίκηση «αντισταθµιστικά» µέτρα, δεν 

ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία η οποία είναι ιδιαιτέρως θορυβηµένη από συχνά 

περιστατικά κλοπών και παράνοµης εκµετάλλευσης δηµοτικού πάρκινγκ, πράξεις που 

φαίνεται να αποδίδονται σε αλλοδαπούς, ενώ η αναµενόµενη δηµιουργία 

καταστήµατος κράτησης στην περιοχή αναµένεται να εντείνει ακόµη περισσότερο τις 

αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Εν κατακλείδι, διαφάνηκε έντονη απροθυµία του 

∆ηµάρχου συνδροµής των αρχών προς διευκόλυνση λειτουργίας του κέντρου. Στο 

σηµείο αυτό υπενθυµίζεται το ζήτηµα της υποβληθείσας µήνυσης του τελευταίου, 

κατά του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, για την, κατά τους ισχυρισµούς του ∆ηµάρχου, 

παράνοµη επανασύνδεση της παροχής νερού στο κέντρο, ενώ το ζήτηµα της 

αποκοµιδής των σκουπιδιών του κέντρου φάνηκε να είναι ακόµη ένα σηµείο αιχµής το 

οποίο δεν έχει επιλυθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο, καθώς οι δηµοτικές υπηρεσίες 

αρνούνται πλέον να διευθετήσουν το ζήτηµα, δοθέντος ότι η εν λόγω υπηρεσία δέον, 

σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο, να είναι ανταποδοτική. Τέλος, ο ∆ήµαρχος µας έθεσε µε 

έµφαση το ζήτηµα της αµφισβήτησης νόµιµης λειτουργίας του κέντρου και δη, της 

τήρησης των νοµίµων διατυπώσεων παραχώρησης  (απουσία σχετικής διοικητικής 

πράξης χαρακτηρισµού) αυτού από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για τους σκοπούς 

της λειτουργίας του Κέντρου, αλλά και την έντονη αντίθεσή του στο γεγονός της 

λειτουργίας του στα όρια του αστικού ιστού. 

Αθήνα, την 23η /10/2012 
Οι διενεργήσαντες την αυτοψία  

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
Βασίλης Καρύδης 
 
Ειδικοί Επιστήµονες 
Έλενα Μάρκου 
Γρηγόρη Τσιούκας 
Χρύσα Χατζή  

   


