ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Με αφορμή την υπ’ Α.Π.: 15503/17.8.2009 αναφορά της ,,, στις 27
Αυγούστου 2009 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου του Συνηγόρου του
Πολίτη, αποτελούμενο από τους ειδικούς επιστήμονες κ.κ. Ελένη Κουτρούμπα
και Χάρη Σιμόπουλο, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, προκειμένου ο
Συνήγορος του Πολίτη να διαμορφώσει ίδια άποψη για την κράτηση
μεταχθέντων αλλοδαπών ιδίως στους χώρους προαυλισμού των κρατουμένων
της εν λόγω Διεύθυνσης.
Η προαναφερόμενη ένωση προσώπων ισχυρίζεται ότι την περίοδο του
Δεκαπενταύγουστου αλλοδαποί κρατούμενοι που μετήχθησαν από τη Χίο
κρατήθηκαν για ορισμένες ημέρες στον χώρο προαυλισμού των κρατουμένων,
στο κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Περαιτέρω διαμαρτύρεται για
το γεγονός ότι οι υπό απέλαση αλλοδαποί κρατούμενοι δεν ενημερώνονται για
τον προορισμό της μεταγωγής τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, στις 10.8.2009,
ημέρα Δευτέρα, τριάντα αλλοδαποί μετήχθησαν από το κέντρο κράτησης
παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών Χίου, περιοχή Μερσυνίδι, οδηγήθηκαν
στην προαναφερόμενη Δ/νση Αλλοδαπών και κρατήθηκαν στο χώρο
προαυλισμού των κρατουμένων του κτιρίου. Πέραν των παραπάνω τριάντα
ατόμων, αναφέρεται ότι την ίδια με την παραπάνω ημερομηνία κρατήθηκαν
στο χώρο προαυλισμού 50 άτομα από τη Μυτιλήνη και 80 από τη Λέρο. Την
επομένη, ημέρα Τρίτη, 11.8.2009, σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα, οι
περισσότεροι από τους αλλοδαπούς μετήχθησαν εκ νέου σε αστυνομικούς
σταθμούς συνοριακής φύλαξης (λ.χ. Ορεστειάδα), αλλά και σε χώρους
κράτησης περιφερειακών αστυνομικών δ/νσεων (λ.χ. Λαμία), χωρίς να έχουν
λάβει, προηγουμένως, οποιαδήποτε ενημέρωση για τον τελικό τόπο μεταγωγής
και κράτησής τους. Τέλος, καταγγέλλεται ότι 13 από τους αλλοδαπούς
παρέμειναν στο χώρο του προαυλισμού μέχρι τις 14.8.2009, χωρίς μέχρι την
ημερομηνία αυτή να έχουν τύχει κάποιας ενημέρωσης σχετικά με το τι μέλει
γενέσθαι.
Περί την 10η πρωινή, οι προαναφερθέντες ειδικοί επιστήμονες
μετέβησαν στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, όπου συναντήθηκαν, με τον
Ταξίαρχο κον …, τον Προϊστάμενο της Υποδ/νσης Αλλοδαπών και Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης …, καθώς και τον Υποδιευθυντή … και τους
γνωστοποίησαν τους λόγους της αυτοψίας. Από τη συζήτηση μαζί τους
προέκυψαν τα ακόλουθα.
Οι προαναφερόμενοι αξιωματικοί επιβεβαίωσαν την κράτηση στο χώρο
προαυλισμού του 2ου ορόφου του κτιρίου μεταχθέντων αλλοδαπών για

ορισμένες, όμως, κατά τους ισχυρισμούς τους, ώρες. Επικαλέσθηκαν τον
μεγάλο αριθμό αλλοδαπών, οι οποίοι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
μεταφέρονται προσωρινά στην εν λόγω Δ/νση από τις νησιωτικές, κυρίως
περιοχές, προκειμένου, στη συνέχεια να διασπαρούν σε περιφερειακά κέντρα
κράτησης, καθώς και τις ανάγκες του χρονοδιαγράμματος της μεταγωγής οι
οποίες μπορεί λ.χ. να επιβάλουν μια διανυκτέρευση στην Αθήνα (π.χ.
μεταγωγή από Λέρο σε Ορεστιάδα, μέσω Αθήνας). Κατά τους αξιωματικούς,
οι περιορισμένες αριθμητικά δυνατότητες κράτησης των υφισταμένων χώρων
σε συνδυασμό με τον ολοένα διογκούμενο αριθμό των μεταχθέντων
αλλοδαπών επέβαλαν την παραμονή τους για σύντομο πάντα χρονικό
διάστημα στους ανοιχτούς χώρους προαυλισμού του κτιρίου. Όπως,
χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε, την προηγουμένη της επίσκεψης του κλιμακίου
της Αρχής, στην εν λόγω Διεύθυνση μεταφέρθηκαν 150 άτομα, τα οποία
κρατήθηκαν για λίγες ώρες στο χώρο προαυλισμού και στη συνέχεια
μετήχθησαν τις πρώτες πρωϊνές ώρες της ημέρας της επίσκεψης σε
περιφερειακούς χώρους κράτησης.
Περαιτέρω, σε ερώτημα των ειδικών επιστημόνων της Αρχής σχετικά
με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι υπό μεταγωγή αλλοδαποί, όσον αφορά
τον τόπο μεταγωγής τους και ειδικότερα εάν τους χορηγείται έντυπη
ενημέρωση, οι προαναφερόμενοι αξιωματικοί απάντησαν αρνητικά.
Πληροφόρησαν, ωστόσο, ότι τηρούνται καταστάσεις, στις οποίες
καταγράφεται ο τόπος μεταγωγής των αλλοδαπών και ότι παρέχεται
ενημέρωση στους δικηγόρους των μεταχθέντων εφόσον κάτι τέτοιο τους
ζητηθεί. .
Αυτοψία στο χώρο κράτησης του Τμήματος
Το κλιμάκιο της Αρχής, συνοδευόμενο από τους 2 αξιωματικούς, περιήλθε
στους χώρους κράτησης και προαυλισμού όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Οι αλλοδαποί κρατούνται σε δύο ορόφους του κτιρίου χωρισμένοι σε πτέρυγες,
ανάλογα με το φύλο, καθώς και με κριτήριο εάν χρήζουν ειδικής μεταχείρισης
(λ.χ. τοξικομανείς, ανήλικοι). Δηλαδή, στον δεύτερο όροφο κρατούνται άνδρες
ενώ στον τρίτο όροφο γυναίκες. και άτομα ειδικής μεταχείρισης, ασφαλώς και
πλήρως διαχωρισμένοι. Σε κάθε όροφο υπάρχει ένας ανοικτός χώρος
προαυλισμού. Ωστόσο, μόνον ο χώρος προαλισμού του 2ου ορόφου (ανδρών)
φαίνεται να χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής παραμονής κρατουμένων.
Κατά το χρόνο επίσκεψης του κλιμακίου δεν εκρατούντο αλλοδαποί στους
ανοικτούς αυτούς χώρους. Υπέπεσε, ωστόσο, στην αντίληψή του κλιμακίου ότι
σε υπερυψωμένες επιφάνειες υπήρχαν αρκετές σωροί μάλινων κουβερτών, ενώ
στο έδαφος υπήρχαν ορισμένες εστιες νερού, ωσάν να είχε καθαριστεί με
πίεση νερού.. Στον χώρο προαυλισμού, δεν υπήρχε κάποιο στεγασμένο τμήμα,
ενώ απουσίαζε οποιοδήποτε κάθισμα ή πάγκος..
Συμπέρασμα
Κατά την επιτόπια έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινισθούν με
ακρίβεια οι συνθήκες παραμονής των υπό μεταγωγή αλλοδαπών στους χώρους
προαυλισμού, λόγω του γεγονότος ότι ουδείς ανευρέθη εκεί. Ωστόσο, με βάση
την παραδοχή των αρμοδίων οργάνων ότι κρατούνται εκεί οι υπό μεταγωγή
αλλοδαποί, έστω, κατά τους ισχυρισμούς τους, για ορισμένες ώρες, καθώς και

τα παραπάνω ευρήματα του κλιμακίου, συνάγονται τα ακόλουθα ή μπορεί να
υποτεθούν μετά βασιμότητας τα ακόλουθα:
Λόγω της έλλειψης οποιουδήποτε στεγασμένου χώρου ή καθίσματος, οι
αλλοδαποί παραμένουν όρθιοι ή καθήμενοι επί του εδάφους, εκτεθειμένοι στα
όποια καιρικά φαινόμενα, ζέστη ή κρύο. Ένας αριθμός από αυτούς φαίνεται να
διανυκτερεύει στον χώρο αυτό για τουλάχιστον μία νύκτα.. Αυτό άλλωστε
δηλώνει η ύπαρξη κουβερτών στον χώρο, καθώς, εν μέσω Αυγούστου και υπό
τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο αυτοψίας, δεν
μπορεί να δικαιολογηθεί η χρήση τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Επιπρόσθετα η παραπάνω κατάσταση, ενδέχεται να καθιστά προβληματική την
ατομική υγιεινή (πρόσβαση σε τουαλέτες και ντουζ), τη σίτιση και ασφαλώς
την κατάκλισή των κρατουμένων στον χώρο αυτόν.
Τέλος, όσον αφορά το σκέλος της υπό διερεύνηση αναφοράς σχετικά με
την πληροφόρηση που λαμβάνουν οι υπό μεταγωγή αλλοδαποί για τον
ενδιάμεσο και τον τελικό προορισμό τους, φαίνεται, ότι αυτοί μετάγονται
χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς τον τόπο προορισμού τους.
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