ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Κατά το χρονικό διάστηµα 25-30 Ιουνίου κλιµάκιο του Συνηγόρου του
Πολίτη, αποτελούµενο από τον Βοηθό Συνήγορο του Κύκλου ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου, Ανδρέα Τάκη και τους Έλενα Μάρκου, Λάµπρο Μπαλτσιώτη
και ∆ηµήτρη Χορµοβίτη, Ειδικούς Επιστήµονες στον ίδιο Κύκλο,
πραγµατοποίησε επίσκεψη στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αλεξανδρούπολης,
Ορεστιάδας και Ροδόπης, στο Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, στο
Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στο Φυλάκιο Ορεστιάδας και στην Βένα του
∆ήµου Μαρώνειας του Νοµού Ροδόπης. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω
επίσκεψη έλαβε χώρα σε συνέχεια προηγούµενης από 29-31 Μαΐου 2007
επίσκεψης η οποία πραγµατοποιήθηκε από κλιµάκιο της Αρχής στην περιοχή
του Έβρου αλλά και στο πλαίσιο επίσκεψης ευρύτερου κλιµακίου του
Συνηγόρου του Πολίτη στην περιοχή της Θράκης προκειµένου να διερευνήσει,
µεταξύ άλλων, τις συνθήκες κράτησης των παρανόµως εισερχοµένων
αλλοδαπών στη χώρα και των αιτούντων άσυλο αλλά και την πρόσβαση των
ενδιαφεροµένων στη διαδικασία ασύλου. Από τις συναντήσεις, που
πραγµατοποιήθηκαν, και την ενηµέρωση που είχαν ο Βοηθός Συνήγορος και οι
υπόλοιποι συνεργάτες του Συνηγόρου του Πολίτη µε τις αστυνοµικές αρχές της
περιοχής, καθώς και τις επισκέψεις στους χώρους κράτησης των παρανόµως
εισερχοµένων αλλοδαπών και συζητήσεις µαζί τους, προέκυψαν οι ακόλουθες
διαπιστώσεις αναφορικά µε τα εξής ζητήµατα:
1.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Α. Φυλάκιο Ορεστιάδας
Το εν λόγω Κέντρο, το οποίο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2007 καλύπτει
τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας.
Ωστόσο, εξακολουθούν να κρατούνται αλλοδαποί, οι οποίοι συλλαµβάνονται
για παράνοµη είσοδο στη χώρα και στα κρατητήρια των κατά τόπον αρµοδίων
Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης (π.χ. Σουφλίου κλπ.) µέχρι να αφεθούν
ελεύθεροι ή να µεταχθούν στο νέο Κέντρο Κράτησης. Οι εγκαταστάσεις του εν
λόγω Κέντρου κρίνονται κατ΄ αρχήν ικανοποιητικές. Επισηµαίνεται ότι ενώ το
σύστηµα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης φαίνεται να λειτουργεί, ο χρόνος
προαυλισµού δεν κρίνεται ικανοποιητικός ενώ ο χώρος αναψυχής είναι
αµφίβολο εάν λειτουργεί ως τέτοιος (αναλυτικότερη περιγραφή του Κέντρου
βλ. από 12.06.2007 έκθεση αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη).
Ειδικότερα ζητήµατα τα οποία αναδείχθηκαν, κυρίως από τις συζητήσεις του
κλιµακίου µε τους κρατούµενους αλλά και τους αρµοδίους Αστυνοµικούς
∆ιευθυντές, αποτελούν τα κάτωθι :
Παρατηρήθηκε ανεπάρκεια µεταφραστών στο εν λόγω κέντρο, ενώ
ακριβώς λόγω της σηµαντικής προσέλευσης αλλοδαπών σε αυτό κρίνεται
σκόπιµο να υπάρχουν διαθέσιµοι µεταφραστές των κυριότερων γλωσσών που

οµιλούν ή κατανοούν οι συλληφθέντες, δηλ. Αραβικά, τουρκικά (και για χώρες
όπως Ιράκ, Ιραν κλπ), πιθανόν ουρντού και όποια προκύπτει από τα αρχεία
κρατουµένων ως πιο χρήσιµη. Επισηµαίνεται ότι η γνώση µιας γλώσσας δεν
σηµαίνει αναγκαστικά και τη δυνατότητα µετάφρασης ενώπιον των
αστυνοµικών και δικαστικών αρχών. Προς τούτο είναι απαραίτητο οι
διαθέσιµοι µεταφραστές να εξοπλίζονται µε ειδικές οδηγίες (ορολογία κλπ)
ώστε να επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενηµέρωση των αλλοδαπών αλλά και να
διευκολύνεται το έργο των αρχών.
Παρατηρήθηκε ότι ο χώρος κράτησης των γυναικών επικοινωνεί µε
αυτόν των ανδρών, γεγονός που δεν είναι δυνατόν να µη δηµιουργεί
προβλήµατα, καθόσον οι έγκλειστοι επί µακρόν άρρενες έχουν διαρκή οπτική
επαφή µε τον χώρο των επίσης κρατουµένων γυναικών, χωρίς την παρεµβολή
οιουσήποτε διαχωριστικού.. Το ζήτηµα αυτό µπορεί εύκολα να επιλυθεί µε την
προσθήκη, κατ΄ αρχήν, φτηνής κατασκευής εν είδει κουρτίνας στον ενδιάµεσο
χώρο. Μέσα από συζητήσεις µε κρατούµενους, εκφράστηκαν παράπονα
κυρίως για την ανεπαρκή χορήγηση ειδών προσωπικής υγιεινής (χαρτί υγείας
κλπ), τα δε στελέχη του κέντρου επεσήµαναν καθυστερήσεις στην επιµελητεία
και την προµήθεια υλικού υγιεινής, µε αποτέλεσµα περιοδικά φαινόµενα
έλλειψης.. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη εφιστά την προσοχή
στον καθαρισµό των καλυµµάτων, των στρωµάτων και των κουβερτών. Αν και
κάτι τέτοιο δεν αναφέρθηκε, η εµπειρία της Αρχής από άλλα κρατητήρια έχει
καταδείξει ότι ο καθαρισµός τους δεν είναι τακτικός και πρέπει να επιδειχθεί
ιδιαίτερη µέριµνα προς τούτο, προκειµένου να διατηρηθούν σε αξιοπρεπές
επίπεδο οι συνθήκες υγιεινής και µετά την µακροχρόνια λειτουργία του
Κέντρου .
Η ύπαρξη του µοναδικού υπάρχοντος καρτοτηλεφώνου κρίνεται
ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών 120 περίπου ατόµων τα οποία
κρατούνταν κατά την επίσκεψή µας. Η αύξηση αυτών καθώς και η θέσπιση
ωρών χρήσης ή ανώτατου ορίου οµιλίας κατ’ άτοµο ενδεχοµένως να συνέβαλε
στον εξορθολογισµό της κατάστασης. Η χρήση τηλεφώνου θεωρείται
σηµαντική τόσο για την επαφή των κρατουµένων µε τους δικηγόρους τους όσο
και µε τα οικεία τους πρόσωπα, κυρίως όταν η κράτηση παρατείνεται επί
µακρόν.
Β. Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Βένας
Το εν λόγω Κέντρο, Αλλοδαπών βρίσκεται στις παρυφές του ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος Βένας του ∆ήµου Μαρώνειας, στον Νοµό Ροδόπης. Η
επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε για λόγους πρωτογενούς πληροφόρησης για τις
συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών.
Το Κέντρο συνίσταται σε ένα κύριο οικοδόµηµα, το οποίο αποτελεί
µέρος των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Σιδηροδροµικού Σταθµού Βένας,
πριν την µετασκευή του σε χώρο κράτησης το 2001. Την ηµέρα της επίσκεψης
του κλιµακίου κρατούνταν στον χώρο περίπου 50 άνδρες και 4 γυναίκες, ενώ
σύµφωνα µε το εκτελών χρέη προϊσταµένου αστυνοµικό όργανο, η µέγιστη
χωρητικότητα του Κέντρου είναι περίπου 200 άτοµα Οι µεγάλη πλειοψηφία

των κρατουµένων προέρχονται από το Ιράκ, ενώ ανάµεσά τους υπάρχουν και
Γεωργιανοί, Τούρκοι και Αφγανοί µεταξύ άλλων εθνικοτήτων.
Τα στελέχη του ΣτΠ διαπίστωσαν ότι η στέγαση των κρατουµένων
γίνεται σε τέσσερις µεγάλους σχετικά καθαρούς, φωτεινούς και αεριζόµενους
χώρους που αποτελούν ισοµερή τµήµατα του παλιού κτηρίου αποθηκών του
ΟΣΕ. Μέσα σε κάθε χώρο κράτησης υπάρχει ξεχωριστά διαµορφωµένο
δωµάτιο µε τουαλέτα και ντουζιέρες. Η σίτιση των κρατουµένων παρέχεται
τρεις φορές την ηµέρα από το προσωπικό κράτησης, ενώ παράλληλα δίνεται
στους κρατούµενους και η δυνατότητα να παραγγείλουν πρόχειρο φαγητό από
τον κοντινό οικισµό, µε δικά τους έξοδα. Άµεση ιατροφαρµακευτική φροντίδα
δίνεται στους κρατούµενους από νοσηλεύτρια που εργάζεται καθηµερινά στο
Κέντρο και παθολόγο γιατρό ο οποίος επισκέπτεται δύο φορές την εβδοµάδα
το Κέντρο. Πρόσβαση σε κοινόχρηστο τηλέφωνο δίνεται σε κάθε κρατούµενο
2 φορές την εβδοµάδα για τρία περίπου λεπτά την φορά, ενώ κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα γίνεται ο προαυλισµός των κρατουµένων που διαρκεί
περίπου 1µιση ώρα Η πρόσβαση των δικηγόρων των κρατουµένων είναι
ανεµπόδιστη.
Στο χώρο κράτησης δεν διαπιστώθηκε ότι υπήρχε καµία ένδειξη
ύπαρξης έντυπου υλικού πληροφόρησης των κρατουµένων για τα δικαιώµατά
τους ή ακόµη ύπαρξη βασικής γνώσης από το προσωπικό κράτησης για την
δυνατότητα αίτησης των αλλοδαπών για καθεστώς ασύλου. Από τους 54
κρατούµενους µόλις ένας, Σύριος κουρδικής καταγωγής, µας δήλωσε ότι είχε
κάνει αίτηση για πολιτικό άσυλο. Άλλα παράπονα των κρατουµένων
αφορούσαν την µη επαρκή πρόσβαση στο τηλέφωνο και τον µικρό
εβδοµαδιαίως χρόνο προαυλισµού τους. Από µέρους τον προβληµάτων
στελέχωσης του κέντρου καταγράψαµε το γεγονός της ελλιπούς
χρηµατοδότησης του προγράµµατος µισθοδοσίας των νοσηλευτών οι οποίοι
σύµφωνα µε δήλωσή τους παρέµεναν, κατά την στιγµή επίσκεψης, απλήρωτοι
από τον Φεβρουάριο του 2007.
Γ. Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου
Ο χώρος των κρατητηρίων στο Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου
παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κτιριακή
υποδοµή συνολικά. δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Τα κτίσµατα που
στεγάζουν τις αστυνοµικές υπηρεσίες όσο και τα κρατητήρια προσοµοιάζουν
περισσότερο µε σειρά πρόχειρων κατασκευών και προσθηκών σε αυτές, παρά
σε εκ των προτέρων σχεδιασµένων κτιρίων που να στεγάζουν αστυνοµικές
υπηρεσίες και κρατητήρια.
Το γεγονός ότι λόγω των κακών συνθηκών, όπως αναγνωρίστηκε και
από τον επικεφαλής της υπηρεσίας, οι περισσότεροι κρατούµενοι παραµένουν
λίγες ηµέρες στα επίµαχα κρατητήρια, δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι πολύ
πιθανόν, να χρειαστεί για λόγους που οφείλονται τόσο στους ίδιους τους
κρατούµενους (π.χ. τοπική εγγύτητα µε δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί
υπόθεση του κρατουµένου), όσο και σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ.
απρόβλεπτη σύλληψη πολλών ατόµων για παράνοµη είσοδο στη χώρα) ο

κρατούµενος να παραµείνει σηµαντικά µεγαλύτερο διάστηµα από αυτό των
ολίγων ηµερών.
Κατά την επίσκεψή µας, υπήρξε µικρός αριθµός κρατουµένων
(συνολικά πέντε, δύο άντρες και τρεις γυναίκες), γεγονός που επέτρεπε τη
ανεκτή, από άποψη χώρου, κατανοµή τους. Να σηµειωθεί ότι υπήρχαν δύο
αλλοδαποί τουρκικής υπηκοότητας, κουρδικής καταγωγής οι οποίοι είχαν
υποβάλει αίτηµα ασύλου και κρατούνταν ήδη ένα µήνα περίπου. Για την
εξέταση του αιτήµατός τους ακολουθείτο η τακτική διαδικασία ενώ είχαν
ζητήσει την άρση της κράτησής τους δικαστικά, µε την προβλεπόµενη
διαδικασία των αντιρρήσεων, αίτηµα το οποίο, αρχικά, δεν έγινε δεκτό. (βλ.
κεφ. 2Β της παρούσας έκθεσης)
Τα λουτρά και οι τουαλέτες επίσης βρίσκονται σε ικανοποιητική
κατάσταση, είναι αµφίβολο όµως αν επαρκούν στην περίπτωση µεγάλου
αριθµού κρατουµένων.
Θα µπορούσε επίσης ο µικρός χώρος του προθαλάµου να χρησιµοποιηθεί ως
τόπος που αναπληροί τον προαυλισµό προσωρινά, εφόσον εκ πρώτης όψεως
φαίνεται ότι τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας.
Παράπονα εκφράστηκαν από κρατούµενους για τις κουβέρτες και τα
στρώµατα (πολυετής φθορά, εξαιρετικά ελλιπής καθαρισµός τους) µετά από
σχετική ερώτηση στελέχους της Αρχής. Το γεγονός ότι ανάλογα προβλήµατα
έχουν
επισηµανθεί σε κρατητήρια σε όλη την Επικράτεια, καθιστά
επιτακτικό το γεγονός της άµεσης παρέµβασης στο συγκεκριµένο ζήτηµα,
ειδικά εφόσον το σχετικό κόστος ανανέωσης και τακτικού καθαρισµού δεν
είναι υψηλό.
Τέλος η απουσία θέρµανσης κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική και θα
πρέπει να αναπληρωθεί, έστω µε προσωρινό τρόπο. Στην περίπτωση όµως που
δεν υπάρξει αντικατάσταση των κτιριακών υποδοµών σε χρονικό ορίζοντα
έτους, η άµεση ανάληψη µελέτης για θέρµανση κρίνεται επιβεβληµένη.
2.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

ΤΟΥ

Η προβληµατική η οποία αναδείχθηκε κατά την από 29-31 Μαΐου 2007
επίσκεψη κλιµακίου της Αρχής, η οποία άπτεται της ερµηνείας και εφαρµογής
του νοµοθετικού πλαισίου για το πολιτικό άσυλο και εντοπίζεται στα
ειδικότερα ζητήµατα της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου, της
γενικευµένης πρακτικής έκδοσης απόφασης απέλασης και κράτησης των
παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών και της κράτησης των αιτούντων άσυλο,
συνεπεία των εν λόγω αποφάσεων, επιβεβαιώθηκε και κατά την παρούσα
επίσκεψη ενώ κατέστη σαφές ότι παρά την πρόθεση, αρκετές φορές, των
τοπικών αστυνοµικών φορέων το ζήτηµα του πολιτικού ασύλου χρήζει
κεντρικού στρατηγικού σχεδιασµού. Περαιτέρω, από το σύνολο των
προβληµάτων που αναδείχθηκαν και κυρίως του φαινοµένου της γενικευµένης
κράτησης, σε συνδυασµό µε την διαπιστωθείσα σχετική βελτίωση των
συνθηκών κράτησης των αλλοδαπών, φαίνεται να προκρίνεται η αναγκαιότητα
εξορθολογισµού της πρακτικής της κράτησης, τόσο των παράνοµα

εισερχοµένων αλλοδαπών, των οποίων η απέλαση είναι ανέφικτη, όσο, κυρίως,
των αιτούντων άσυλο, καθώς αυτές οι πρακτικές φαίνεται να είναι
αποκλειστικά υπαίτιες για την γέννηση φαινοµένων παθογένειας που άπτονται,
µεταξύ άλλων και των συνθηκών κράτησης. Συγκεκριµένα:

Α. Όσον αφορά την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου (βλ. και την από
12.06.2007 έκθεση αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη)
Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές µας διαβεβαίωσαν, εκ νέου, ότι οι
αλλοδαποί ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους κατά τον χρόνο της
σύλληψής τους, καθώς και για το δικαίωµά τους να υποβάλλουν αίτηση για
την παροχή σε αυτούς πολιτικού ασύλου στη χώρα, ενώ ο µικρός σχετικά
αριθµός αιτηµάτων ασύλου στην περιοχή (Ν. Έβρου και Ροδόπης, περίπου 25
αιτήµατα συνολικά) οφείλεται, όπως µας επανέλαβαν, στην απροθυµία από την
πλευρά των αλλοδαπών να υποβάλουν αίτηµα στη χώρα µας, επειδή
προορισµός των περισσοτέρων αλλοδαπών, που συλλαµβάνονται και
κρατούνται είναι άλλες χώρες της Ε.Ε.
Από τις συνοµιλίες, όµως, που είχε το κλιµάκιο του Συνηγόρου του
Πολίτη, τόσο στο Κέντρο Κράτησης στο Φυλάκιο όσο κυρίως στο Κέντρο
Κράτησης της Βένας, διαπιστώθηκε ότι στους αλλοδαπούς δεν παρέχεται
κάποιου είδους έγγραφη ενηµέρωση σχετικά µε την διαδικασία ασύλου. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι στο Κέντρο Κράτησης της Βένας παρατηρήθηκε σοβαρή
άγνοια περί της νοµοθεσίας ασύλου από το σύνολο των υπευθύνων προς
φύλαξη αστυνοµικών αρχών, ενώ η έλλειψη των µεταφραστών – οι οποίοι στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιώτες/κάτοικοι της περιοχής - αναιρεί σε
µεγάλο βαθµό την ουσιαστική ενηµέρωση των αλλοδαπών. Σε όλες δε τις
περιπτώσεις αναδείχθηκε ότι η άσκηση του δικαιώµατος της δικαστικής
προστασίας εναπόκειται στην τυχόν ύπαρξη κάποιου φιλικού προσώπου στη
χώρα.
Εκτιµούµε ότι στο σηµείο αυτό υπάρχει ένα σοβαρό έλλειµµα
ενηµέρωσης, το οποίο δεν επιτρέπει την διασφάλιση της πρόσβαση των
αλλοδαπών στην διαδικασία ασύλου. Η έκδοση του σχετικού φυλλαδίου από
το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και η απρόσκοπτη διανοµή αυτού αναµένεται
να αποτελέσει ένα τεκµήριο ενηµέρωσης. Ωστόσο, η ανάγκη θέσπισης ειδικού
θεσµικού πλαισίου πιστοποίησης των διερµηνέων καθίσταται επιτακτική.

Β. Όσον αφορά την κράτηση των αιτούντων άσυλο (σχετικά µε την κράτηση
των παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών βλ. και την από 12.06.2007 έκθεση
αυτοψίας)
Από την ενηµέρωση, που είχαµε από τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις
Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Ροδόπης, επιβεβαιώνεται ότι ο κανόνας

είναι η επιβολή διοικητικής απέλασης και κράτησης σε βάρος των παρανόµως
εισερχοµένων αλλοδαπών, αδιακρίτως, διαπίστωση στην οποία έχει καταλήξει
ο Συνήγορος του Πολίτη µετά τη διενέργεια του συνόλου των αυτοψιών στα
περισσότερα σηµεία εισόδου στη χώρα (βλ. τις από 13.06.2007, 18.07.2007 και
12.06.2007 εκθέσεις αυτοψίας στη Σάµο, στην Μυτιλήνη και στον Έβρο,
αντίστοιχα). Η γενικευµένη αυτή πρακτική εγείρει, κατ΄αρχήν, εύλογες
ανησυχίες ως προς τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου, ιδιαιτέρως λόγω της διαπιστωθείσης έλλειψης επαρκούς και
ουσιαστικής ενηµέρωσης και των εν γένει δυσχερειών στην πρόσβαση στη
διαδικασία ασύλου που παρατηρήθηκαν.
Ακολούθως, στις περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί από τους
αλλοδαπούς αίτηµα για χορήγηση σε αυτούς πολιτικού ασύλου στη χώρα, οι
αιτούντες άσυλο αλλοδαποί παραµένουν κρατούµενοι το προβλεπόµενο
τρίµηνο (το τρίµηνο που «δικαιούνται» όπως µας ανέφεραν χαρακτηριστικά
όλοι οι υπεύθυνοι φύλαξης του Κέντρου Κράτησης στη Βένα ). Εφόσον δεν
εκδοθεί εντός του χρόνου αυτού απόφαση επί του αιτήµατός τους (σε πρώτο
και δεύτερο βαθµό), µετά την συµπλήρωση του τριµήνου αφήνονται
ελεύθεροι και τότε µόνο εφοδιάζονται µε ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο
αλλοδαπού (ροζ κάρτα).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κράτηση δύναται να αρθεί µόνο κατόπιν
απόφασης του αρµοδίου διοικητικού Πρωτοδικείου, µε τη διαδικασία των
αντιρρήσεων κατά της κράτησης. Όπως µας ενηµέρωσαν στην Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Ορεστιάδας, η εν λόγω διαδικασία συνήθως είναι θετική για τους
αιτούντες άσυλο και η κράτηση αίρεται.
Ωστόσο, είναι άξιο λόγου ότι σε κάποιες περιπτώσεις (βλ. υπ΄ αριθ.
75/24.05.2007 και 2793/16.07.2007 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης και Αθηνών, αντίστοιχα, οι οποίες αφορούν αντιρρήσεις
κατά της κράτησης των ιδίων ατόµων, κρατουµένων κατά την επίσκεψή µας
στο Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, αιτούντων άσυλο, τουρκικής
υπηκοότητας, κουρδικής καταγωγής) διαπιστώνεται, ακόµη και στις δικανικές
κρίσεις, µια δυσκολία προσέγγισης των περιπτώσεων αυτών υπό το πρίσµα της
ειδικής προστασίας της οποίας οι αιτούντες άσυλο χρήζουν. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνει τη εν γένει σύγχυση που επικρατεί ως προς την εφαρµογή του
νοµοθετικού, περί προσφύγων, πλαισίου αλλά και την ανάγκη εξορθολογισµού
αυτού και θέσπισης ειδικών διατάξεων για την κράτηση των αιτούντων άσυλο.
Συνοψίζοντας, το αληθές σε αρκετές περιπτώσεις επιχείρηµα των
αστυνοµικών αρχών ότι οι αλλοδαποί έχουν συνήθως τελικό προορισµό άλλη
χώρα της Κεντρικής Ευρώπης όπου και επιθυµούν να υποβάλουν αίτηµα
ασύλου δεν δύναται να νοµιµοποιήσει πρακτικές οι οποίες κατατείνουν σε µια
στρεβλή ερµηνεία και εφαρµογή του νοµοθετικού περί ασύλου πλαισίου και εν
τέλει λειτουργούν αποθαρρυντικά για την ενεργοποίηση αυτού στα σηµεία
εισόδου µε αναπόφευκτη συνέπεια την σώρευση των αιτηµάτων στην Αθήνα.
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