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Προς
-τον κ.Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης
-τον κ.Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας
-τον κ.Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας
-τον κ.Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στους χώρους κράτησης των αστυνοµικών και λιµενικών
αρχών Κω.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω την Έκθεση της αυτοψίας που διενεργήθηκε στους χώρους
κράτησης των αστυνοµικών και λιµενικών αρχών Κω στις 6 και 7 Σεπτεµβρίου
2001 από κλιµάκιο επιστηµόνων του Συνηγόρου του Πολίτη.

Στην Έκθεση αυτή επισηµαίνεται: α) η ανεπάρκεια των χώρων αυτών να
στεγάσουν σε συνθήκες σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τον µεγάλο
αριθµό µεταναστών που εισέρχονται δια θαλάσσης παράνοµα στη χώρα, και β) οι
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όσοι επιθυµούν να ζητήσουν άσυλο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αντιµετωπίζοντας το ζήτηµα αυτό ως πρόβληµα
εφαρµογής κανόνων του Συντάγµατος (άρθρ. 2 παρ.1, 5 παρ.1, 7 παρ.2, 22 παρ.3
Συντάγµατος), της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρ.3
Ε,Σ,∆,Α,), της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και της κοινής νοµοθεσίας
(Ν.2776/99, Ν.1975/91 και π.δ. 61/1999), διατυπώνει προτάσεις που αποσκοπούν
τόσο στην άµεση βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης όσο και στην
αναδιοργάνωση των σχετικών διαδικασιών, µε προοπτική τη µέγιστη δυνατή
διασφάλιση της προστασίας των στοιχειωδών δικαιωµάτων των οικονοµικών
µεταναστών και των πολιτικών προσφύγων.

Οι προτάσεις αυτές, που αναπτύσσονται αναλυτικά στο συνηµµένο έγγραφο,
και στηρίζονται στις διαπιστώσεις της αυτοψίας και στις συζητήσεις µε τους
συναρµόδιους τοπικούς φορείς, αφορούν κατ’αρχήν την ενιαία κατεύθυνση και
επίλυση των προβληµάτων της µεταχείρισης και των συνθηκών διαβίωσης των
παρανόµως εισερχοµένων µεταναστών µε τη δηµιουργία ενός κεντρικού
συντονιστικού οργάνου. Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ευκταία τη
δηµιουργία κέντρων υποδοχής µεταναστών και, εάν αυτή δεν καθίσταται αµέσως
δυνατή, θεωρεί επιβεβληµένη τη βελτίωση των υφισταµένων χώρων κράτησης
ώστε να εναρµονισθούν προς τα ενδεδειγµένα κατά το Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α
πρότυπα αξιοπρεπούς µεταχείρισης. Βάσει και της πρόσφατης καταδίκης της
χώρας µας στο ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (αποφάσεις ∆ικαστηρίου
του Στρασβούργου Peers κατά Ελλάδας της 19-4-01, Dougoz κατά Ελλάδας της 6-301) για παραβίαση του άρθρου 3 της Ε.Σ.∆.Α. λόγω συνθηκών που συνιστούν εξ
αντικειµένου ταπεινωτική µεταχείριση στους χώρους κράτησης, ο Συνήγορος του
Πολίτη συνιστά τη λήψη άµεσων µέτρων για τους χώρους αστυνοµικής και
λιµενικής κράτησης στην Κω.

Τα άµεσα αυτά µέτρα συνίστανται στη µεταστέγαση των παρανόµως
εισερχοµένων σε µεγαλύτερο και καταλληλότερο χώρο από το υπάρχον λιµενικό
φυλάκιο καθώς και στην πρόβλεψη από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
τροφείων για τους κρατουµένους από τις λιµενικές αρχές, µε ρύθµιση αντίστοιχη
µε την ισχύουσα διάταξη του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.

Ως προς τον υφιστάµενο χώρο αστυνοµικής κράτησης παρανόµως
εισελθόντων µεταναστών στην Κω, θα πρέπει να λυθούν τα νοµικά προβλήµατα
της χρήσης του, και να εξασφαλισθεί η θέρµανση του κτιρίου, καθώς και η
τηλεφωνική επικοινωνία και η δυνατότητα κίνησης των κρατουµένων στο
προαύλιο.

Βασική είναι επίσης η διασφάλιση τακτικής και όχι περιστασιακής ιατρικής
εξέτασης και περίθαλψης των κρατουµένων µεταναστών, τόσο προληπτικώς, κατά
τη σύλληψη από τις λιµενικές αρχές, όσο και στη συνέχεια µε την τακτική
επίσκεψη ιατρού στον χώρο που κρατούνται από τη αστυνοµία.

Τέλος, ως προς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όσοι επιθυµούν να
ζητήσουν άσυλο, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη διερµηνέα και η ευαισθητοποίηση
του λιµενικού και αστυνοµικού προσωπικού ούτως ώστε να διευκολύνουν την
πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Η δε εφαρµογή της ταχύρρυθµης διαδικασίας
επιτόπιας εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων θα µπορούσε να µειώσει σηµαντικά
το διάστηµα αναµονής των ενδιαφεροµένων αιτούντων. Ο Συνήγορος του Πολίτη
επισηµαίνει ότι η πρακτική της συνεχιζόµενης κράτησης των αιτούντων άσυλο,
που έχουν παραλάβει το σχετικό δελτίο, αντίκειται στη Σύµβαση της Γενεύης και
στις σχετικές οδηγίες του ΟΗΕ καθώς και σε σχέδιο Οδηγίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θεωρεί ευκταίο τον διαχωρισµό της αρχής που εξετάζει τα αιτήµατα
ασύλου από την αρχή που είναι αρµόδια για την κράτηση των λαθροµεταναστών,
προς µέγιστη διασφάλιση εφαρµογής του υπερνοµοθετικού προστατευτικού
πλαισίου για τους πολιτικούς πρόσφυγες.

Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, οι ανωτέρω προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη να
συµβάλουν στο έργο σας για τη διασφάλιση των στοιχειωδών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων των µεταναστών και των προσφύγων και παρακαλώ να τις εξετάσετε
στο µέτρο που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά σας.
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