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                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδικάζει την 
Ελλάδα για την μακροχρόνια κράτηση σε αστυνομικά κρατητήρια

Με απόφασή του της 4ης Ιουνίου 2009 (υπόθεση «Σιάσιος και άλλοι κατά Ελλάδας»), 
το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  καταδίκασε  την  Ελλάδα  λόγω 
παραβίασης  του  άρθρου  3  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  (απαγόρευση  βασανιστηρίων, 
απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης) για την πολύμηνη παραμονή κρατουμένων σε 
αστυνομικά κρατητήρια.  

Στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο επαναλαμβάνει πάγια νομολογία του, σύμφωνα με 
την  οποία  κάθε  στέρηση  της  ελευθερίας  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  σεβασμό  της 
ανθρώπινης  αξιοπρέπειας,  προστασία  της  υγείας  και  αποφυγή  υπέρμετρης  πίεσης. 
Συγκεκριμένα,  το  Δικαστήριο  –  παραπέμποντας  ρητά  στην  σχετική  παρέμβαση  του 
Συνηγόρου του Πολίτη - εκτιμά ότι  το αστυνομικό κρατητήριο (Κατερίνης) δεν ήταν ο 
κατάλληλος χώρος κράτησης πολύμηνης διάρκειας, αφού από τη φύση του (το κρατητήριο) 
προορίζεται για σύντομη παραμονή και όχι για χρονική περίοδο κράτησης 2 – 3 μηνών. 
Τέλος, σημειώνεται ότι το κρατητήριο αυτό, ακόμη και αν διέθετε κατάλληλες, για σύντομη 
κράτηση συνθήκες,  δεν  θα μπορούσε  να  ανταποκριθεί  στην  ανάγκες  ενός  μακρύτερου 
εγκλεισμού,  χωρίς  δυνατότητα  προαυλισμού  και  φυσικής  άσκησης,  χωρίς  υποδομή 
ενδιαίτησης, χωρίς ραδιόφωνο ή τηλεόραση ώστε να είναι εφικτή η επαφή με τον έξω 
κόσμο. 

Την ίδια ακριβώς υπόθεση είχε συμπεριλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη σε Πόρισμά 
του  προς  τα  Υπουργεία  Δικαιοσύνης  και  (τότε)  Δημόσιας  Τάξης  (Μάιος  2007) 
<http://www.synigoros.gr/pdfs/30_10_porisma_paramoni_poinikwn_kratoumenwn.pdf 
για τη «Παραμονή ‘ποινικών’ κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια». Η μακροχρόνια 
παραμονή σε αστυνομικά κρατητήρια αποτελούσε ένα γενικευμένο πρόβλημα στη Βόρεια 
Ελλάδα,  καθώς  η  Δικαστική  Φυλακή  Θεσσαλονίκης  αρνείτο  πλέον  να  δεχθεί 
περισσσότερους  κρατούμενους.   Ο Συνήγορος  είχε διαπιστώσει  ότι  «[ο]ι  υφιστάμενες 
συνθήκες  κράτησης  (στα  αστυνομικά  κρατητήρια) δεν  είναι  συμβατές  με  τους  όρους 
προστασίας  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  και  απόλαυσης  των  δικαιωμάτων  των  
κρατουμένων.», γεγονός που «συνιστά παράνομη ενέργεια και στοιχειοθετεί απάνθρωπη 

http://www.synigoros.gr/pdfs/30_10_porisma_paramoni_poinikwn_kratoumenwn.pdf


μεταχείριση κατά την έννοια του άρθρου 3 ΕΣΔΑ.»  Σημειώθηκε μάλιστα ότι η πρακτική 
αυτή «[ε]κθέτει συνεπώς τη χώρα στο σοβαρό κίνδυνο καταδίκης από το ΕΔΔΑ.» 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η αλληλουχία ανάλογων αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  θα  έπρεπε  να  έχει  από  μακρού  πείσει  τα  Υπουργείa 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών για την αδήριτη ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα διόρθωσης 
της υπάρχουσας κατάστασης, με την μεταφορά των εν λόγω κρατουμένων σε καταστήματα 
κράτησης  και  την  άμεση  βελτίωση  των  συνθηκών  διαβίωσης  που  επικρατούν  στα 
αστυνομικά κρατητήρια. 
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