ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Φ.Α. ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑΣ
Με αφορµή τις µε ΑΠ ******/42030/2014 και ******/16516/2014 αναφορές
πραγµατοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου 2014 επίσκεψη κλιµακίου του Συνηγόρου του
Πολίτη, αποτελούµενο από τον Βοηθό Συνήγορο Γ. Μόσχο και τις ειδικές επιστήµονες
κ.κ. Σ. Πούλου και Χ. Χατζή στο ΚΦΑ Αµυγδαλέζας προκειµένου ο Συνήγορος του
Πολίτη να διαµορφώσει ίδια άποψη για την κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρους
κράτησης ενηλίκων.
Σύµφωνα µε τις αναφορές αυτές ασυνόδευτοι ανήλικοι, Αφγανικής καταγωγής και
εµφανώς ανήλικοι, αν και είχαν δηλώσει κατά τη σύλληψη τους από τις αστυνοµικές
αρχές στη Λέσβο την αληθή ηµεροµηνία γέννησής τους, κατεγράφησαν ως ενήλικες.
Περί την 10η πρωινή, οι προαναφερθέντες µετέβησαν αρχικά στον τοµέα Β του
ΚΦΑ Αµυγδαλέζας, όπου µετά από αρκετή αναµονή κατά την οποία ο αξιωµατικός
υπηρεσίας επιβεβαίωσε την αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη να επισκέπτεται
χώρους κράτησης, πραγµατοποιήθηκαν ατοµικές συναντήσεις µε τρεις κρατούµενους,
τους ****** (*******) *******, ******* ******, **** ********** (********) 15 έως 16 ετών
κατά δήλωσή τους ενώ σηµειώνεται ότι οι δύο πρώτοι ήταν εµφανώς ανήλικοι και κατά
τη δική µας εκτίµηση. Χρέη διερµηνέα εκτελούσε καθ’ όλη τη διάρκεια ενήλικος
κρατούµενος Αφγανικής καταγωγής, ο οποίος αναγνώριζε και µιλούσε τη µητρική
γλώσσα των κρατουµένων. Κατά την επικοινωνία µαζί τους µας πληροφόρησαν ότι
έφθασαν στη Λέσβο από την Τουρκία ένα µήνα περίπου πριν την ηµεροµηνία της
συνάντησής µας, στερούνται νοµιµοποιητικών εγγράφων και είναι Αφγανικής
καταγωγής. Κατά την άφιξή τους στη Λέσβο συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνοµία
και κρατήθηκαν επί πενθήµέρο περίπου. Κατά την καταγραφή τους από τις ελληνικές
αρχές, αν και δήλωσαν ανήλικοι, κατεγράφησαν ως ενήλικες ενώ ισχυρίζονται ότι δεν
υπήρχε διερµηνέας καθ’ όλη τη διαδικασία. ∆εν µπόρεσε να διευκρινιστεί αν
υπεβλήθησαν στη διαδικασία της πρώτης υποδοχής καθώς οι ίδιοι αδυνατούσαν να µας
δώσουν ακριβείς πληροφορίες ενώ µας δήλωσαν ότι δεν υπεβλήθησαν σε καµία ιατρική
εξέταση.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε το ∆ιοικητή του ΚΦΑ
Αµυγδαλέζας κ. Αθ. Ζαρκαδούλα, ο οποίος παρείχε ενηµέρωση για τις συνθήκες
κράτησης, τον συνολικό πληθυσµό, τα προβλήµατα και τις ελλείψεις του Κέντρου.
Πληροφόρησε δε τους εκπροσώπους της Αρχής ότι για τη διαπίστωση της ανηλικότητας
παραπέµπονται οι κρατούµενοι στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθήνας, η οποία όµως
αδυνατεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των αιτηµάτων, λόγω του µεγάλου κόστους της
εξέτασης. Στο ΚΦΑ Αµυγδαλέζας στον Β τοµέα κρατούνται 650 κρατούµενοι και
συνολικά και στους τρεις τοµείς 1700-1800 κρατούµενοι, όπως µας ενηµέρωσε ο
διευθυντής. Αµέσως µετά επισκεφθήκαµε την 8η πτέρυγα του Κέντρου στο οποίο
κρατούνται ανήλικοι αλλοδαποί, που είτε έχουν καταγραφεί ως ενήλικες αλλά είναι
εµφανώς ανήλικοι είτε έχουν καταγραφεί ως ανήλικοι αλλά συνεχίζουν να κρατούνται
διότι δεν εξευρέθηκε χώρος στο αντίστοιχο κέντρο για ανηλίκους. Κάποιοι από τους
ανηλίκους ήταν εφοδιασµένοι µε αποφάσεις επιστροφής ενώ άλλοι µε έγγραφα που
αποδείκνυαν ότι είχαν περάσει από τη διαδικασία πρώτης υποδοχής. Οι ίδιοι πάντως,
ως επί το πλείστον, φαίνονταν να αγνοούν τι σήµαινε το περιεχόµενο των εγγράφων και
κανείς δεν τους είχε ενηµερώσει σχετικά.
Το κλιµάκιο της Αρχής συνοδευόµενο από το ∆ιοικητή περιήλθε στους χώρους κράτησης
και προαυλισµού και διαπίστωσε τα εξής:
Ι. ∆ιαπιστώσεις της αυτοψίας
Στο χώρο κράτησης της 8ης πτέρυγας οι αλλοδαποί κρατούνται σε οικίσκους (containers)
διαχωρισµένους σε δύο δωµάτια των τεσσάρων κλινών έκαστο που συνδέονται µε
κοινόχρηστο διάδροµο και δύο τουαλέτες µε ντους. Οι οικίσκοι έχουν εξωτερικό φωτισµό,
ζεστό νερό και κλιµατισµό, που σε κάποιους από αυτούς δεν λειτουργούσε. Υπάρχουν
ψύκτες νερού στους εξωτερικούς χώρους ενώ ένας οικίσκος έχει διατεθεί για την

καθηµερινή τους προσευχή. Οι κρατούµενοι είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν στον
προαύλιο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, ωστόσο κατά τις µεσηµεριανές ώρες –
κατά τις οποίες διενεργήθηκε και η αυτοψία- εξαιτίας της απουσίας στεγάστρου είναι
αδύνατη η παραµονή σε αυτό. Οι κρατούµενοι ισχυρίζονται ότι έχουν ελλιπή ιατρική
φροντίδα, ότι ζητούν να παραπεµφθούν στους ιατρούς του Κέντρου αλλά οι αστυνοµικοί
δεν τους µεταφέρουν ενώ δεν τους χορηγείται η φαρµακευτική αγωγή όταν τη
χρειάζονται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ανάµεσα στους κρατουµένους εντοπίστηκαν ένας
ανήλικος ακρωτηριασµένος ενώ κάποιος άλλος µε χρόνιο πρόβληµα υγείας, ο οποίος
στερείται της απαραίτητης φαρµακευτικής αγωγής καθώς δεν υπάρχουν επαρκή
φάρµακα στο ιατρείο του κέντρου. Παραπονούνται επίσης ότι στερούνται των
απαραίτητων ειδών υγιεινής αν και υπάρχουν πλυντήρια για ατοµική χρήση ενώ σε
σχετική ερώτησή µας, πληροφορηθήκαµε ότι συνεργείο καθαρισµού έχει αναλάβει την
καθηµερινή καθαριότητα των χώρων. Επίσης παραπονούνται ότι η σίτιση τους δεν είναι
ικανοποιητική από την άποψη της ποιότητας, η δε επικοινωνία διασφαλίζεται µέσω
καρτοτηλεφώνου που είναι τοποθετηµένο σε κάθε πτέρυγα. ∆υστυχώς αυτή τη στιγµή
στην 8η πτέρυγα δεν υπάρχει καµία ψυχαγωγική δραστηριότητα, ούτε εκπαιδευτικά
προγράµµατα και το ΚΦΑ συνολικά στερείται ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και
µεταφραστών-διερµηνέων λόγω λήξης των σχετικών συµβάσεων την 30-6-2014, ενώ
είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για τη σύµβαση νέων µισθώσεων έργου από το
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για όλα τα προαναχωρησιακά
κέντρα.
Ο ∆ιευθυντής µας ενηµέρωσε ότι δαπάνες για σαπούνια και άλλα είδη υγιεινής,
υδραυλικές εργασίες, διαµορφώσεις χώρου ψυχαγωγικής δραστηριότητας ή άλλες
εργασίες αναµένεται να καλυφθούν από το Υπουργείο µέσω χρηµατοδότησης από το
αρµόδιο Ευρωπαϊκό Ταµείο για θέµατα µετανάστευσης.
Κατά την προσωπική µας επαφή µε τους αλλοδαπούς αν και οι περισσότεροι
είχαν συλληφθεί στη Λέσβο ή στη Σάµο, δεν είχαν υποβληθεί όλοι στις διαδικασίες
πρώτης υποδοχής, και όπως αναφέρουµε ανωτέρω κάποιοι διέθεταν τα σχετικά
έγγραφα ενώ άλλοι υπηρεσιακά σηµειώµατα επιστροφής από τη χώρα.
Ισχυρίζονταν ότι κανείς δεν τους είχε ενηµερώσει για τις διαδικασίες ασύλου αλλά και για
τη συνολική διαδικασία κράτησης ενώ τους προκαλούσε δικαιολογηµένο άγχος η επί
µακρόν παραµονή τους και η απουσία οποιασδήποτε πληροφόρησης για τα δικαιώµατά
τους.
Κατά τη διέλευσή µας από τους χώρους κράτησης, κάποιοι ενήλικοι αλλοδαποί
µας ενηµέρωσαν ότι είχαν υπερβεί τους 18 µήνες κράτησης, γεγονός το οποίο µας
επιβεβαίωσε ο ∆ιευθυντής του Κέντρου. Επίσης στον Συνήγορο υπεβλήθη αναφορά από
Αφγανό κρατούµενο, που είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στον Κορυδαλλό και στη
συνέχεια κρατείται στην Αµυγδαλέζα.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε τον κατάλληλα διαµορφωµένο σε ιατρείο χώρο και
συνοµιλήσαµε µε τον επικεφαλής του ιατρικού προσωπικού, ο οποίος µας ενηµέρωσε
ότι το ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό (6 συνολικά ιατροί, διαφορετικών ειδικοτήτων) δεν
επαρκεί για τις ανάγκες του συνολικού πληθυσµού των κρατουµένων ενώ τα επείγοντα
περιστατικά παραπέµπονται στα πλησιέστερα νοσοκοµεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τα
κέντρα κράτησης δεν έχει προβλεφθεί σύµβαση οδοντιάτρου. Το παράδειγµα
κρατούµενου (µε αρ. ****) που διαγνώσθηκε µε βουβωνοκήλη από το νοσοκοµείο και αν
και του συνεστήθη (στις 2/8/2014) χειρουργική επέµβαση, δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί καθώς δεν θεωρείται επείγον περιστατικό για να καλυφθεί η σχετική
δαπάνη, είναι χαρακτηριστικό του εύρους της παρεχόµενης ιατρικής περίθαλψης στους
κρατούµενους. Αξίζει δε να επισηµανθεί ότι ούτε η φαρµακευτική αγωγή, που χρειάζεται
για την αντιµετώπιση του χρόνιου πόνου του περιστατικού δίνεται καθώς το ιατρείο του
κέντρου στερείται των απαραίτητων αναλγητικών φαρµάκων. Επισηµαίνεται ότι οι ιατροί
και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι συµβασιούχοι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), βάσει σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) ενώ φαίνεται ότι η αναγκαία δαπάνη
για φάρµακα δεν έχει εξασφαλισθεί από το ΕΚΕΠΥ. Ο ιατρός µας περιέγραψε τις

µεγάλες ελλείψεις σε φαρµακευτικό υλικό σε σηµείο, που καθιστά αδύνατη τη θεραπεία
για κάποιους ασθενείς κρατούµενους. (αναφέρθηκε περιστατικό διαβητικού στον οποίο
δεν χορηγείται πλέον ινσουλίνη καθώς έχουν τελειώσει τα αποθέµατα του φαρµάκου)
Τέλος, από την προϊσταµένη του Κλιµακίου του Γραφείου Ασύλου Αττικής που
βρίσκεται µέσα στο ΚΦΑ Αµυγδαλέζας ενηµερωθήκαµε για τον υπερδιπλάσιο αριθµό
αιτηµάτων κρατουµένων προς καταγραφή σε συνδυασµό µε τις επιτευχθείσες
καταγραφές (325 καταγραφέντα αιτήµατα στο διάστηµα 09/2013 – 05/2014 σύµφωνα µε
τα δηµοσιευθέντα στατιστικά στοιχεία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου1) και το υπηρετούν
προσωπικό της νέας υπηρεσίας που θα έπρεπε να ενισχυθεί.
ΙΙ. Συµπεράσµατα
Αν και κατά την επιτόπια έρευνα δεν κατέστη δυνατό να διευκρινιστεί µε ακρίβεια
αν οι καταγεγραµµένοι ως ενήλικες κρατούµενοι της 8ης πτέρυγας ήταν ανήλικοι καθώς
στερούνταν εγγράφων από τη χώρα καταγωγής, που να αποδεικνύει την ηλικία τους,
στη µεγάλη πλειοψηφία τους ήταν εµφανώς ανήλικοι. Τα ζητήµατα τα οποία ανέκυψαν
και τίθενται προς διερεύνηση είναι κυρίως:
1) Η κράτηση καταγεγραµµένων ανηλίκων µαζί µε ενηλίκους λόγω έλλειψης
του αντίστοιχου χώρου στο ΚΦΑ Ανηλίκων Αµυγδαλέζας, η οποία αν και απορρέει από
τη συγκεκριµένη χωροταξική πραγµατικότητα έρχεται σε ευθεία σύγκρουση µε το άρθρο
37 περ. γ της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (∆Σ∆Π), διάταξη
υπερνοµοθετικής ισχύος (ν. 2101/1992). Εξάλλου η απαίτηση οι ανήλικοι να κρατούνται
χωριστά στηρίζεται και στις αρχές του σεβασµού της προσωπικότητας και της
µεταχείρισης των ανηλίκων µε ανθρωπισµό και αξιοπρέπεια, που υπαγορεύεται από το
δικαιικό πρότυπο σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά
∆ικαιώµατα (ν. 2462/1997), την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ν.
2400/1996) και την Ευρωπαϊκή σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων (ν. 1949/1991).
2) Η απουσία οποιασδήποτε συστηµατικής διαδικασίας για τη διαπίστωση της
ανηλικότητας. Μέχρι την ηµέρα της αυτοψίας δεν διακριβώθηκε αν από τους
καταγεγραµµένους ενήλικες της 8ης πτέρυγας είχε υποβληθεί επαρκής αριθµός στις
ανάλογες ιατρικές εξετάσεις, µε αποτέλεσµα την επί µακρόν κράτηση των ανηλίκων
µέχρι να διαπιστωθεί η ανηλικότητά τους. Ωστόσο η κράτηση των ανηλίκων δεν µπορεί
παρά να αποτελεί το έσχατο µέσο και να είναι της µικρότερης δυνατής χρονικής
διάρκειας (άρθρο 37 περ. β ∆Σ∆Π). Επιπροσθέτως οι συνθήκες κράτησης είναι
παντελώς ακατάλληλες για ανηλίκους αφού δεν διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες
των ενηλίκων. Οι ανήλικοι στερούνται ενηµέρωσης για τα δικαιώµατά τους και για το
χρονικό διάστηµα της κράτησής τους ενώ δεν τους παρέχεται καµία εξατοµικευµένη
φροντίδα που προσιδιάζει σε ανήλικους κρατουµένους.
3) Το γεγονός ότι προκύπτουν αµφιβολίες εάν υποβάλλονται στις διαδικασίες
πρώτης υποδοχής όλοι όσοι συλλαµβάνονται να εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες
διατυπώσεις σύµφωνα µε την επιταγή του άρθρου 7 ν. 3907/2011, καθώς όπως
διαπιστώθηκε από το σύνολο των κρατουµένων, που συνελήφθησαν την ίδια χρονική
περίοδο στη Λέσβο άλλοι κρατούµενοι ήταν εφοδιασµένοι µε τα σχετικά έγγραφα ενώ
άλλοι όχι.
4) Οι γενικότερες συνθήκες κράτησης στο Κέντρο δεν αντιστοιχούν από πλευράς
υποδοµών στην ολοκληρωµένη φροντίδα που το πολύµηνο διάστηµα κράτησης σε
συνδυασµό µε τη µαζικότητα του χώρου θα απαιτούσε. Σηµειώνεται στην παρούσα
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αυτοψία ότι από το 2013 µέχρι σήµερα ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι η Αµυγδαλέζα
φιλοξενεί σταθερά πληθυσµό άνω των 1.500 κρατουµένων. Ο Συνήγορος έχει
διατυπώσει αναλυτικά τις απόψεις του το 2013 για το αδιέξοδο του µακρού χρόνου
διοικητικής κράτησης αλλοδαπών και τον προβληµατικό χαρακτήρα συνθηκών σε
διάφορα Κέντρα Κράτησης από πλευράς ανθρώπινης και αξιοπρεπούς µεταχείρισης
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΕΣ∆Α (http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.mazikikratisi-allodapon.118221). Επίσης, για την έλλειψη νοµίµου βάσεως της υπέρβασης του
18µήνου ορίου της κράτησης, που διαπιστώθηκε µε την παρούσα αυτοψία και στην
Αµυγδαλέζα, ο Συνήγορος έχει αποστείλει προσφάτως σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (α.π.******/38306/2014). Επισηµαίνονται
στην παρούσα αυτοψία ως σηµαντικά προβλήµατα οι ελλείψεις σε είδη υγιεινής, η µη
εισέτι διαµόρφωση χώρου ψυχαγωγίας, η µη συστηµατική κάλυψη δαπανών
υδραυλικών εργασιών και εργασιών κλιµατισµού, η επί τριµήνου έλλειψη ψυχολόγων,
κοινωνικών λειτουργών και µεταφραστών-διερµηνέων και η ελλιπέστατη φαρµακευτική
κάλυψη των κρατουµένων. Ειδικά για την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης των ιατρικών
επεµβάσεων των κρατουµένων, όπως µας ενηµέρωσε ο αρµόδιος ιατρός του Κέντρου, η
Αρχή µας έχει και παλαιότερα υποστηρίξει (βλ. το παραπάνω έγγραφο) ότι και ο
διοικητικά κρατούµενος, Έλληνας ή αλλοδαπός δικαιούται να έχει πρόσβαση σε
ολοκληρωµένη ιατρική φροντίδα κατ’ ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων για
τους ποινικούς κρατούµενους σύµφωνα µε το άρθρ. 27 του Σωφρονιστικού Κώδικα.
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