23 Απριλίου 2003
Αρ.Πρωτ. 9565.02.2.2
Προς
-τον κ.Υπουργό Δημόσιας Τάξης
-τον κ.Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας
-τον κ.Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
-τον κ.Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
ΘΕΜΑ:
-Έκθεση αυτοψίας στον χώρο κράτησης αλλοδαπών στην Κάρυστο την 20-5-2000
-Εξέλιξη συναφών ζητημάτων στον χώρο κράτησης αλλοδαπών στην Κω
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σας διαβιβάζω την Έκθεση της αυτοψίας που διενεργήθηκε στον χώρο
κράτησης αλλοδαπών στην Κάρυστο στις 20 Μαϊου 2002 από κλιμάκιο
επιστημόνων του Συνηγόρου του Πολίτη.
Οι κυριότερες επισημάνσεις της έκθεσης αυτής συνοψίζονται: α) στην
ανεπάρκεια του χώρου που είχε εξευρεθεί για τους αλλοδαπούς/αιτούντες άσυλο
που κρατήθηκαν στην Κάρυστο από 25-2-2002 έως 26-5-2002, με βασική έλλειψη
εγκαταστάσεων λουτρού που δημιουργεί ευθέως ζήτημα εξ αντικειμένου
απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης σύμφωνα με το άρθρ.3 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) στην ελλιπή μέριμνα για
την υγεία και πρόνοια των ανθρώπων αυτών, λόγω έλλειψης συντονισμού των
συναρμοδίων φορέων, και γ) στην ελλιπή πληροφόρησή τους για τη διαδικασία
εξέτασης των αιτημάτων ασύλου που είχαν υποβάλει.
Αν και η κράτηση των 128 αλλοδαπών/αιτούντων άσυλο στην Κάρυστο έληξε
την 26-5-2002, οι ανωτέρω επισημάνσεις έχουν σημασία, διότι επιβεβαιώνονται,
κατά το μάλλον ή ήττον, και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις που απασχολούν τον
Συνήγορο του Πολίτη. Καταδεικνύεται επομένως η επικαιρότητα των γενικότερων
προτάσεων που σας είχαμε απευθύνει με το 12280.01/2.3/13-11-01 έγγραφό μας,
διαβιβάζοντας έκθεση αυτοψίας που είχε διενεργηθεί σε αντίστοιχους χώρους
κράτησης στην Κω. Επαναφέρουμε τις προτάσεις αυτές:

-ενιαία κατεύθυνση και επίλυση των προβλημάτων της μεταχείρισης και των
συνθηκών διαβίωσης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών με τη δημιουργία
ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητα και σε θέματα ασύλου,
-δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών με ενεργοποίηση του άρθρου 48
του Ν.2910/01,
-βελτίωση των υφιστάμενων χώρων κράτησης ώστε να διασφαλίζεται ένα
στοιχειώδες επίπεδο ανθρώπινης μεταχείρισης,
-παρακολούθηση των συνθηκών πρόνοιας και υγιεινής των χώρων κράτησης
αλλοδαπών/αιτούντων άσυλο από τις οικείες νομαρχιακές διευθύνσεις,
-διασφάλιση τακτικής και όχι περιστασιακής ιατρικής εξέτασης και
περίθαλψης των κρατουμένων μεταναστών, τόσο προληπτικώς, κατά την άφιξή
τους, όσο και στη συνέχεια με τακτική επίσκεψη ιατρού στον χώρο που
κρατούνται από την αστυνομία,
-υλοποίηση της αναληφθείσας δέσμευσης εκ μέρους του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας (έγγραφο του Γ.Γ. προς τον Συνήγορο του Πολίτη με αριθ.
πρωτ. 5233/38/02/4.12.2002) για κάλυψη των δαπανών τροφοδοσίας των
κρατουμένων από τις λιμενικές αρχές, κατ’αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για
τους κρατούμενους της Αστυνομίας,
-ευαισθητοποίηση του λιμενικού και αστυνομικού προσωπικού, ούτως ώστε
να διευκολύνεται η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, πλήρης πληροφόρηση για
τα στάδια εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, εφαρμογή της ταχύρρυθμης
διαδικασίας επιτόπιας εξέτασης των σχετικών αιτημάτων ώστε να μειωθεί το
διάστημα αναμονής των ενδιαφερομένων.
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. Σας παρακαλώ, τέλος, να
ενημερώσετε τον Συνήγορο του Πολίτη για τις σχετικές ενέργειές σας.
Με τιμή
Γιώργος Καμίνης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Πληροφορίες: Χρύσα Χατζή (τηλ.210-72 89 638), Καλλιόπη Στεφανάκη (τηλ. 210-72 89 626)
Κοινοποίηση:
• Γεν.Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 ΑΘΗΝΑ
• Γεν.Γραμματέας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Κατεχάκη 1, 115 25 ΑΘΗΝΑ
• Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 1, 351 00 ΛΑΜΙΑ
• Διευθυντής Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Φαξ : 210 5222380
• Δήμαρχος Καρύστου
340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ
• Αστυνομικός Διευθυντής Ευβοίας
Αρεθούσης 144, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
• Πρόεδρος Νοσοκομείου Καρύστου
340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ
• Π.Σ.Ε.Α. Ευβοίας
Βενιζέλου 6, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
• Ομάδα αναφερόμενων δικηγόρων
C/o Γ. Κ.
Φαξ : 210 330 31 20

