ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παραμονή «ποινικών» κρατουμένων σε Αστυνομικά κρατητήρια επί
μακρόν
Ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με την
επί μακρόν κράτηση σημαντικού αριθμού (70-98) ατόμων σε αστυνομικά
κρατητήρια της Βόρειας Ελλάδας και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Η
κατάσταση αυτή συνδέεται με την άρνηση της Δικαστικής Φυλακής
Θεσσαλονίκης να δεχτεί τους προορισμένους γι’ αυτήν κρατουμένους.
Τα εν λόγω αστυνομικά κρατητήρια προορίζονται για την κράτηση ατόμων
για πολύ μικρά διαστήματα και ως εκ τούτου δεν εξασφαλίζουν συνθήκες
σταθερής διαβίωσης. Τα κρατητήρια αυτά διαθέτουν περιορισμένη επιφάνεια
(κατ’ άτομο), ανύπαρκτο αύλειο χώρο καθώς και ανεπαρκείς χώρους υγιεινής.
Η καθαριότητα και η επίπλωση δεν είναι σε γενικά ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ
εντοπίζονται και σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχουν και ζητήματα ασφάλειας, ενώ
συχνές είναι οι διαμαρτυρίες κρατουμένων. Αντίστοιχα προβλήματα εντόπισε η
Αρχή και στα κρατητήρια του Α.Τ. Κατερίνης.
Ο Συνήγορος του Πολίτης υπέβαλε Πόρισμα στους Υπουργούς Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης, επισημαίνοντας ότι τα αστυνομικά κρατητήρια, εκ του
νόμου αλλά και εκ των πραγμάτων, είναι ακατάλληλα για την κράτηση
προσώπου (πέραν των αναγκών μεταγωγής) και ότι οι επικρατούσες συνθήκες
κράτησης δεν είναι συμβατές με τους όρους προστασίας της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και απόλαυσης των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Επιπλέον, η
επί μακρόν κράτηση, υπό τις παρούσες συνθήκες, σε αστυνομικό κρατητήριο
συνιστά έκτιση ποινής σε χώρο εκτός των καταστημάτων κράτησης. Ως εκ
τούτου αποτελεί παράνομη ενέργεια και στοιχειοθετεί απάνθρωπη μεταχείριση
κατά την έννοια του άρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου.
Για τους λόγους αυτούς προτάθηκε 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. Παράλληλα, ο ΣτΠ πρότεινε να
ελεγχθεί από το Υπ. Δικαιοσύνης η στάση της Δικ. Φυλ. Θεσσαλονίκης.
Σε απάντηση αυτού του πορίσματος το Υπ. Δημόσιας Τάξης ζήτησε και πάλι
από το Υπ. Δικαιοσύνης την μεταβολή της στάσης της Δ.Φ. Θεσσαλονίκης και
παράλληλα τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών κράτησης από την
αρμόδια Γεν. Αστ. Δνση Θεσσαλονίκης. Το Υπ. Δικαιοσύνης από την πλευρά
του ενημέρωσε (Ιούνιος 2007), για μια ακόμη φορά, την Αρχή για το
πρόγραμμα κατασκευής νέων καταστημάτων κράτησης και τον αριθμό των
μεταχθέντων κρατουμένων από τη Δικ. Φυλ. Θεσσαλονίκης.

