Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005
Αριθ. πρωτ. 17269.04.2.3/1.3.2005
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ (7/10/2004)
Σε συνέχεια αναφοράς (αριθ. πρωτ. 17269/1.10.2004) σχετικά με τις συνθήκες
κράτησης στο Αστυνομικό Τμήμα Ν.Ιωνίας Βόλου, και κατ’ εφαρμογήν του άρθρου
4 παρ. 5 του Ν.3094/2003, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 7 Οκτωβρίου 2004,
αυθημερόν, σε συνέχεια της υπ’αριθ. πρωτ. 17269.04.2.1/6.10.2004 Παραγγελίας
Αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη κ. Γ. Καμίνη. Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
επικεφαλής του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, κος Γεώργιος Μόσχος, και οι
επιστήμονες κα Καλλιόπη Στεφανάκη, ειδικός επιστήμονας στον Κύκλο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και κα Σταματία Παπαδημητρίου, βοηθός επιστήμονας
στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού, αποτέλεσαν το κλιμάκιο που επισκέφθηκε το
Α.Τ. Αλμυρού, το Α.Τ. Ν.Ιωνίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, και
είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν τα προβλήματα και να συζητήσουν για την
επίλυσή τους με τον Γραμματέα του Α.Τ. Αλμυρού κ. Παπαδόπουλο, καθώς ο
Διοικητής του απουσίαζε, με τον Διοικητή του Α.Τ. Ν. Ιωνίας Αστυνομικό
Υποδ/ντή κ. Χρ. Τσιάμη, τον Προϊστάμενο της Αστυνομικής Δ/νσης Μαγνησίας
Αστυνομικό Δ/ντή κ. Φράγκο και τον αρμόδιο για θέματα αλλοδαπών υπάλληλο της
Αστυνομικής Δ/νσης κ. Γιαννέλο. Τα συμπεράσματα της μονοήμερης αυτής
επίσκεψης έχουν ως εξής:
1.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
Χώροι κράτησης και υλικές συνθήκες
Η κατάσταση των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ιωνίας
είναι άκρως προβληματική, γεγονός που αναγνωρίσθηκε τόσο από τον Διοικητή του
Τμήματος κ. Χρ. Τσιάμη όσο και από τον Προϊστάμενο της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Μαγνησίας κ. Φράγκο. Συγκεκριμένα, την ώρα της επίσκεψης του κλιμακίου του
Συνηγόρου του Πολίτη, στα κρατητήρια των υπό διοικητική κράτηση αλλοδαπών (οι
ποινικοί κρατούμενοι κρατούνταν χωριστά) διέμεναν, στο ένα κελί, 12 ενήλικες
άνδρες και στο δεύτερο 2 ενήλικες γυναίκες. Ας σημειωθεί ότι για τις πρώτες 10
ημέρες μετά τη σύλληψή τους, πριν δηλαδή γίνει η μεταφορά ορισμένων στο Α.Τ.
Αλμυρού, όλοι οι άνδρες της ομάδας που ήταν 22 άτομα, ανήλικοι και ενήλικες,
κρατούνταν στο ίδιο κελί. Το κελί αυτό ήταν 3μΧ5μ κατά προσέγγιση, με έναν μικρό
φεγγίτη, ο οποίος δεν επαρκούσε για τον επαρκή φωτισμό του χώρου και με τοίχους
γεμάτους υγρασία. Ο εξαερισμός του χώρου ήταν επίσης τελείως ανεπαρκής για τον
αριθμό των ατόμων που διαβιούσαν μέσα σε αυτόν και από τον οποίο δεν έβγαιναν
καθόλου έξω. Γενικά και τα δύο κελιά ήταν μικρά, πεπαλαιωμένα, κρύα και βρώμικα.
Οι τουαλέτες δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. Στα
κρατητήρια κυκλοφορούσαν και γάτες, η παρουσία των οποίων ήταν προβληματική
εάν ληφθούν υπόψη οι ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής του χώρου.

Ο υπερπληθυσμός των κρατητηρίων του Α.Τ. Ν.Ιωνίας συνδυαζόταν με
επιμέρους προβλήματα των χώρων, τα οποία δημιουργούσαν συνθήκες κράτησης μη
ανεκτές για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Καταγράφηκαν από το
κλιμάκιο της Αρχής, πρώτον, η έλλειψη υποδομής για τη σωματική καθαριότητα των
κρατουμένων (δεν υπήρχαν ντους και, την ημέρα της επίσκεψης, υπήρχε πρόβλημα
με την παροχή νερού και στους νιπτήρες), με αποτέλεσμα να μην έχουν πλυθεί οι
κρατούμενοι για 10 συνεχείς ημέρες και, δεύτερον, η έλλειψη στρωμάτων, με
αποτέλεσμα κάποιοι από τους κρατούμενους να κοιμούνται στο τσιμεντένιο δάπεδο.
Ο Διοικητής του Α.Τ. δεσμεύθηκε προφορικώς ότι θα αποκατασταθεί η λειτουργία
των νιπτήρων και θα εφοδιασθούν οι κρατούμενοι με επιπλέον στρώματα, και σε
έγγραφη απάντηση προς την Αρχή, την οποία απέστειλε σε συνέχεια αιτήματος της
τελευταίας για ενημέρωση, διαβεβαίωσε για την πλήρη αποκατάσταση των
προβλημάτων, δηλαδή απρόσκοπτη παροχή νερού και εφοδιασμό με στρώματα.
Ωστόσο, οι δικηγόροι των κρατουμένων πληροφόρησαν την Αρχή σε μεταγενέστερο
χρόνο ότι, ναι μεν, υπήρχε πλέον νερό στους νιπτήρες (πάντα χωρίς ντους), αλλά το
νερό αυτό ήταν κρύο, με αποτέλεσμα πάλι να δυσχεραίνονται οι κρατούμενοι στην
καθαριότητά τους.
Σε σχέση με τα κρατητήρια του Α.Τ. Ν.Ιωνίας, ο Προϊστάμενος της
Αστυνομικής Διεύθυνσης κ. Φράγκος αναγνωρίζοντας, όπως ήδη αναφέρθηκε
παραπάνω, τις άκρως προβληματικές συνθήκες των χώρων κράτησης, πληροφόρησε
τα στελέχη της Αρχής ότι υπάρχει πρόταση για δαπάνη ανακαίνισης των
κρατητηρίων ύψους 60.000 ευρώ, η οποία έχει υποβληθεί στο Υπουργείο
Οικονομικών και αναμένεται να εγκριθεί από τη Δ/νση Τεχνικών.
Στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού μεταφέρθηκαν στις 5.10.2004, ώρα 15.00,
οι 9 από τους 24 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων και οι 6 ανήλικοι της ομάδας. Η
μεταφορά τους από το Α.Τ. Ν.Ιωνίας, στο οποίο κρατούνταν από την ημερομηνία
σύλληψής τους, δηλαδή από 25.9.2004, έγινε σε συνέχεια εντολής της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Μαγνησίας, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα κρατητήρια του Α.Τ.
Ν.Ιωνίας.
Οι εννέα κρατούμενοι διέμεναν σε δύο κελιά με μία εξωτερική τουαλέτα,
πρόσφατα ανακαινισμένα και αρκετά καθαρά, μικρών, όμως, διαστάσεων σε σχέση
με τον αριθμό των κρατουμένων που φιλοξενούσαν. Στο ένα κελί κρατούνταν 4
αλλοδαποί, ανάμεσα στους οποίους 2 ανήλικοι, και στο άλλο 5 αλλοδαποί, ανήλικοι
οι 4 από αυτούς.
Η στενότητα του χώρου γινόταν πιο προβληματική λόγω του ανεπαρκούς
φωτισμού και εξαερισμού του χώρου. Τα κρεβάτια ήταν βάσεις από τσιμέντο με
στρώματα από φθαρμένο αφρολέξ και, επειδή δεν επαρκούσαν, κάποιοι από τους
κρατούμενους κοιμούνταν στο δάπεδο. Οι κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για το
κρύο και την υγρασία.
Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε από δημοσιεύματα σε τοπικές
εφημερίδες ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας χρηματοδοτεί την
κατασκευή ενός κέντρου υποδοχής παράνομων αλλοδαπών στον αύλειο χώρο των
εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ στον Βόλο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η κ.
Καλλιόπη Στεφανάκη στις 10.1.2005 με τον κ. Παναγιωτακόπουλο, επιβλέποντα
Μηχανικό του έργου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, η Αρχή
πληροφορήθηκε ότι το έργο αυτό προορίζεται για χώρος φιλοξενίας παράνομων
αλλοδαπών, όταν αυτοί συλλαμβάνονται κατά ομάδες, άλλως θα χρησιμοποιείται και
για άλλους σκοπούς, ότι μπορεί να στεγάσει μέχρι 120 άτομα και ότι εκκρεμεί η

σύνδεση με ΔΕΗ και παροχή νερού για να τεθεί σε λειτουργία. Τόσο κατά τη
διάρκεια της αυτοψίας όσο και στη συνέχεια, έγινε γνωστό στην Αρχή ότι η
Αστυνομική Δ/νση η οποία θα είναι αρμόδια για την κράτηση των αλλοδαπών σε
αυτόν τον χώρο, δεν έχει ακόμα ενημερωθεί επισήμως ούτε έχει ερωτηθεί για τυχόν
προσαρμογές του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες της κράτησης.
Σίτιση
Η σίτιση των κρατουμένων στο Α.Τ. Ν.Ιωνίας γινόταν κατόπιν συμφωνίας με
γειτονικό εστιατόριο. Τα γεύματα προσφέρονταν στις 13:00 και 18:30 χωρίς
πρόβλεψη πρωινού, με αποτέλεσμα να μεσολαβούν πολλές ώρες μεταξύ του δείπνου
και του μεσημεριανού γεύματος της επόμενης ημέρας, κατά τις οποίες οι κρατούμενοι
έμεναν νηστικοί. Για την ποιότητα του φαγητού δεν διατυπώθηκαν παράπονα. Στο
Α.Τ. Αλμυρού είχε επιλεγεί η λύση της μεταφοράς μερίδων φαγητού που περίσσευαν
από τη γειτονική Φυλακή της Κασσαβέτειας δωρεάν, προκειμένου να εξοικονομούν
οι κρατούμενοι το ποσό των 5,87 ευρώ, που αντιστοιχεί στον καθένα ημερησίως για
τη σίτιση (σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική απόφαση) και το οποίο, έτσι, τους
παρεχόταν σε χρήμα. Οι κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για το είδος του φαγητού το
οποίο δήλωσαν ότι δεν μπορούν να φάνε και διαπιστώθηκε, όντως, ότι το σκεύος με
το φαγητό εκείνης της ημέρας είχε μείνει στο δάπεδο χωρίς να έχει καταναλωθεί.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ως προς την περίπτωση του κρατούμενου που έπασχε από δερματική
μεταδοτική πάθηση, για την οποία έκανε λόγο η αναφορά, δηλώθηκε από τον
Διοικητή του Α.Τ. Ν.Ιωνίας ότι είχε μεταφερθεί στα κρατητήρια του κτιρίου της
Αστυνομικής Δ/νσης και εκρατείτο χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους.
Ένας άλλος κρατούμενος, ως προς τον οποίο είχε διαπιστωθεί ότι έχει πρόβλημα
καρδιάς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από τη συνομιλία με τον κ. Τσιάμη
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
κρατουμένων αλλοδαπών, καθώς δεν υπάρχει τακτικός ιατρικός έλεγχος και η
μεταφορά των κρατουμένων στο νοσοκομείο αντιμετωπίζει κάθε φορά πολλά
προσκόμματα. Ωστόσο, σύμφωνα με δήλωση του Διοικητή, πραγματοποιείται πάντα
μία αρχική προληπτική ιατρική εξέταση, όταν συλλαμβάνονται για πρώτη φορά.
Προαυλισμός
Και στα δύο Αστυνομικά Τμήματα διαπιστώθηκε απουσία λήψης μέτρων για
τον προαυλισμό των κρατουμένων. Πέραν της παραβίασης του σχετικού
δικαιώματος, η απουσία προαυλισμού καθιστά επαχθέστερο τον συνωστισμό και τις
συνθήκες υγιεινής στα κρατητήρια. Στο Α.Τ. Ν.Ιωνίας οι κρατούμενοι δεν βγαίνουν
καθόλου από τα κελιά, ενώ στο Α.Τ. Αλμυρού, η μόνη δυνατότητα κίνησης των
κρατουμένων ήταν έξω από το κελί, κατά μήκος ενός εσωτερικού διαδρόμου,
4μ.Χ1μ. κατά προσέγγιση. Έτσι, ο εγκλεισμός των κρατουμένων είναι συνεχής,
χωρίς, επίσης, προσφορά κάποιου είδους ψυχαγωγίας. Οι αρμόδιοι των δύο
Τμημάτων παρουσίασαν ως αιτιολογία για την απουσία προαυλισμού των
κρατουμένων την έλλειψη περιφραγμένου εξωτερικού χώρου στα Α.Τ.
Επικοινωνία και ενημέρωση για δικαιώματα κρατουμένων
Όσον αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία των κρατουμένων τόσο με τους
συγγενείς τους όσο και με τους δικηγόρους τους, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν
ικανοποιητική. Παρόλο που δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα με την πρόσβαση των
συνηγόρων των αλλοδαπών στους χώρους κράτησης, και στα δύο αστυνομικά

Τμήματα η τηλεφωνική επικοινωνία γινόταν με τηλεκάρτες οι οποίες αγοράζονταν
είτε με χρήματα των ιδίων των κρατουμένων είτε με έξοδα του Δήμου, ως εθελοντική
προσφορά. Όταν τελείωναν τα χρήματα δεν είχαν καμία δυνατότητα επικοινωνίας.
Ωστόσο, η επικοινωνία των κρατουμένων με τους συνηγόρους τους θα έπρεπε να
εξασφαλίζεται δωρεάν από το τηλέφωνο του Αστυνομικού Τμήματος, πράγμα το
οποίο δεν συνέβαινε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τόσο των κρατουμένων όσο και
των αστυνομικών, οι οποίοι δεν φάνηκαν να γνωρίζουν τη σχετική έννομη
υποχρέωσή τους για διευκόλυνση της παροχής νομικής συνδρομής στους
κρατούμενους.
Γενικότερα διαπιστώθηκε έλλειμμα στην ενημέρωση των κρατουμένων για τα
δικαιώματά τους και για τις διοικητικές αποφάσεις οι οποίες τους αφορούσαν. Οι
κρατούμενοι δεν γνώριζαν ότι είχαν εκδοθεί σε βάρος τους αποφάσεις διοικητικής
απέλασης και δήλωσαν ότι υπέγραψαν έγγραφα των οποίο το περιεχόμενο δεν
γνώριζαν. Στο Α.Τ. Αλμυρού, μία ανακοίνωση με τα δικαιώματα των κρατουμένων,
συνταχθείσα στα ελληνικά και στα αγγλικά, ήταν ανηρτημένη σε χώρο έξω από τα
κρατητήρια, με τον οποίο, όμως, οι κρατούμενοι δεν είχαν άμεση επαφή. Εξάλλου,
μόνο ένας ενήλικας αλλοδαπός της ομάδας ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με
σχετική επάρκεια στα αγγλικά. Σημειώνεται εξάλλου ότι οι γνώσεις ξένης γλώσσας,
συγκεκριμένα της αγγλικής, των αστυνομικών του Τμήματος δυστυχώς δεν
επαρκούσαν για την απρόσκοπτη επικοινωνία με τους κρατούμενους.
2.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Στην ομάδα των αναφερόμενων αλλοδαπών υπήρχαν 6 ανήλικοι κρατούμενοι,
οι οποίοι, σύμφωνα με δήλωσή τους στις αστυνομικές αρχές, ήταν όλοι υπήκοοι
Μπαγκλαντές και γεννημένοι το 1988. Συγκεκριμένα ήταν οι κκ. T.S. (3.3.1988),
C.M. (8.5.1988), R.M.(2.3.1988), Z.I.(4.4.1988), R.U. (2.2.1988) και M.S. (1.3.1988).
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι 6 ανήλικοι κρατούμενοι κρατήθηκαν στο
Αστυνομικό Τμήμα Ν.Ιωνίας στον ίδιο χώρο με τους ενήλικες από τις 25.9.2004 έως
5.10.2004, ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Αλμυρού. Εκεί
κρατούνταν μαζί με ενήλικες (βλ. παραπάνω), χωρική τοποθέτηση η οποία, σύμφωνα
με τους αστυνομικούς αλλά και τους ίδιους τους ανήλικους, έγινε σε συνέχεια
επιλογής των τελευταίων. Μετά από σχετική ερώτηση προς τους ανήλικους,
διαπιστώθηκε ότι αυτοί γνωρίζονταν με τους συγκρατούμενούς τους ενήλικες και
προέκυψε ότι οι τελευταίοι, όντας οι μόνοι γνώστες της αγγλικής, χρησίμευαν ως
διερμηνείς για την επικοινωνία και των υπόλοιπων κρατουμένων.
Κατά τη συζήτηση με τον Αστυνομικό Δ/ντή Μαγνησίας και τον αρμόδιο
υπάλληλο κ. Γιαννέλο, διαπιστώθηκε ότι ενώ οι ανήλικοι κρατούμενοι είχαν
υποβάλει αιτήματα ασύλου, δεν είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για την άφιξή τους
έτσι ώστε να ορισθεί ο ίδιος ως προσωρινός επίτροπος και να μεριμνήσει για την
περαιτέρω επιτροπεία τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του π.δ.
61/1999. Ο Αστυνομικός Δ/ντής δήλωσε ότι θα προβεί άμεσα σε αυτήν την ενέργεια
και, πράγματι, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Βοηθού Συνηγόρου κ. Μόσχου
με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ασφαλείας Βόλου, κ. Κίο, πληροφορήθηκε ότι ο
εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου ενημερώθηκε αυθημερόν, δηλαδή, στις 7.10.2004,
για την κράτηση των ανηλίκων.

3.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στο κλιμάκιο του Συνηγόρου του
Πολίτη κατά την χρονική περίοδο πραγματοποίησης της αυτοψίας αλλά και σε
συνέχεια της ενημέρωσης για την εξέλιξη, που παρείχε ο κ. Γιαννέλος σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με την κ. Στεφανάκη στις 27.12.2004, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Και οι 24 αναφερόμενοι αλλοδαποί υπέβαλαν αιτήματα ασύλου, τα οποία
εξετάσθηκαν με την κανονική διαδικασία, εκτός από τα αιτήματα των τριών υπηκόων
Σρι Λάνκα, τα οποία εξετάσθηκαν με την ταχύρρυθμη διαδικασία, κατόπιν
εισηγήσεως της Αστυνομικής Δ/νσης προς το Τμήμα Ασύλου του Υπουργείου, ότι τα
εν λόγω αιτήματα υποβλήθηκαν καταχρηστικώς. Σε βάρος όλων των κρατουμένων
είχαν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης και κράτησης (άρθρο 44 παρ. 1,2 και 3 του
ν.2910/2001) πριν από την υποβολή αιτημάτων ασύλου, και είχε επιπροσθέτως
διατυπωθεί ερώτημα προς τις τουρκικές αρχές για να γίνουν δεκτοί στην Τουρκία
κατ’εφαρμογήν του Πρωτοκόλλου επανεισδοχής.
Στο κλιμάκιο της Αρχής δηλώθηκε τόσο από τον Αστυνομικό Δ/ντή όσο και
από τον Διοικητή του Α.Τ. Ν.Ιωνίας, ότι η άκρως προβληματική κατάσταση των
κρατητηρίων και η ανάγκη αποσυμφόρησής τους είχαν επισημανθεί στο Υπουργείο
με σχετική αλληλογραφία και είχε ζητηθεί, για τον λόγο αυτόν, η επίσπευση της
διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, έτσι ώστε να διευκρινισθεί το νομικό
καθεστώς και να παύσει το συντομότερο δυνατόν η κράτηση των αλλοδαπών.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι αποφάσεις σε α’ βαθμό επί των αιτημάτων ασύλου δεν
εκδόθηκαν πριν από τη λήξη του τριμήνου (ανώτατο χρονικό όριο της κράτησης
σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 3 του ν.2910/2001), με αποτέλεσμα οι περισσότεροι
αλλοδαποί της ομάδας (οι 20 από τους 24), μεταξύ των οποίων όλοι οι ανήλικοι, να
παραμείνουν κρατούμενοι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι 25.12.2004.
Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία δεν είχε υπάρξει ούτε απάντηση από τις τουρκικές
αρχές στο αίτημα επανεισδοχής. Οι 10 υπήκοοι Ιράκ αφέθηκαν ελεύθεροι με Δελτία
αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού («ροζ κάρτες»), καθώς άσκησαν προσφυγή κατά των
πρωτοβάθμιων απορριπτικών αποφάσεων επί του αιτήματος ασύλου (άρθρο 3 του
π.δ. 61/1999). Οι 10 υπήκοοι Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων οι 6 ανήλικοι, δεν
άσκησαν προσφυγή κατά των απορριπτικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να αφεθούν
ελεύθεροι με Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας με την οποία τους ετάσσετο
προθεσμία προς αναχώρηση, καθώς η απέλασή τους ήταν ανέφικτη (άρθρο 45 του
ν.2910/2001). Ο ένας υπήκοος Ιράκ, ο οποίος είχε πρόβλημα καρδιάς, αφέθηκε
ελεύθερος πριν τη συμπλήρωση του τριμήνου, με άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους
τρίμηνης ισχύος, η οποία χορηγήθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(άρθρο 44 παρ.6 του ν.2910/2001). Ως προς τους τρεις υπηκόους Σρι Λάνκα, οι δύο
γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με τη διαδικασία των αντιρρήσεων κατά της κράτησης
ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου, ενώ ως προς τον άνδρα συγγενή τους, οι
αντιρρήσεις δεν ευδοκίμησαν. Οι οριστικές αποφάσεις επί των αιτημάτων ασύλου
αυτών των τριών ήταν απορριπτικές και εκδόθηκαν πριν τη λήξη του τριμήνου λόγω
της εξέτασής τους με την ταχύρρυθμη διαδικασία.
Οι διενεργήσαντες την αυτοψία :

Γεώργιος Μόσχος
Βοηθός
Συνήγορος
Δικαιώματα του Παιδιού
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Καλλιόπη Στεφανάκη
Ειδικός επιστήμονας

Σταματία Παπαδημητρίου
Βοηθός επιστήμονας

