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Αξιότιµοι κυρίες, κύριοι,
Θα επιθυµούσα να σας ενηµερώσω δια του παρόντος ότι κλιµάκιο της
ανεξάρτητης αρχής µας διενέργησε στις 6.12.2005 επίσκεψη και αυτοψία στα
κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών. Αφορµή της εν λόγω
επίσκεψης απετέλεσε αναφορά, η οποία υπεβλήθη στο Συνήγορο του Πολίτη σχετικά
µε το αξιοπρεπές των συνθηκών της κράτησης στους χώρους αυτούς, καθώς και
πραγµατοποίηση επίσκεψης στις 15.12.2005 στην Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών
Αθηνών από τον υπογράφοντα Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος προΐσταται του
Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε σκοπό µεταξύ των άλλων την ενηµέρωση
του Συνηγόρου του Πολίτη από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές για το ζήτηµα αυτό.
Επιπλέον δε οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι ουσιώδη επιρροή στην απόφασή
µας για διενέργεια της επίσκεψης διαδραµάτισαν και οι περιγραφές της εκεί
επικρατούσας κατάστασης µε ιδιαίτερα µελανά χρώµατα, στο πλαίσιο επίσηµης
σχετικής συνεργασίας µας από κοινού µε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας µας,
από απεσταλµένους του Συµβουλίου της Ευρώπης, που µόλις είχαν και οι ίδιοι
επισκεφθεί τον εν λόγω χώρο.
Από την ανωτέρω αυτοψία προέκυψε ότι ο πληθυσµός των κρατουµένων υπό
απέλαση, ειδικά στα νέα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών, έχει
αυξηθεί εντυπωσιακά εξαιτίας της µεταγωγής από τα σωφρονιστικά καταστήµατα της
χώρας αλλοδαπών απολυθέντων ποινικών κρατουµένων, σε βάρος των οποίων έχει
επιβληθεί το µέτρο της δικαστικής απέλασης. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να
αναφερθεί ότι αντίστοιχη κατάσταση είχε διαπιστωθεί και στους χώρους κράτησης
του Τµήµατος Ασφαλείας Πατρών µετά από διενεργηθείσα εκεί αυτοψία κατόπιν
αναφοράς σχετικά µε τους εκεί χώρους και τις συνθήκες κράτησης.
Συγκεκριµένα, επισηµάνθηκε ότι, λόγω της πρακτικής που ακολουθείται από
αρκετούς Εισαγγελείς της χώρας (αρµόδιους για τα σωφρονιστικά καταστήµατα των
περιοχών αυτών), όταν εκκρεµεί εις βάρος των ποινικών κρατουµένων δικαστική
απέλαση ή αυτή έχει επιβληθεί µε βούλευµα του αρµοδίου δικαστικού συµβουλίου,
µε το οποίο διατάσσεται η υφ’όρον απόλυσή τους, διενεργείται άµεσα η απόλυσή των

ανωτέρω αλλοδαπών από τα σωφρονιστικά καταστήµατα και µεταφέρονται
υποχρεωτικά στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών µέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία για την εκτέλεση της απέλασής τους.
Άµεση συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι η αύξηση του αριθµού των υπό
απέλαση κρατουµένων στα αστυνοµικά κρατητήρια. Επιπλέον µεγάλης έντασης και
σπουδαιότητας πρόβληµα, το οποίο εντοπίζεται και αφορά ειδικά τους
προερχόµενους
από τα σωφρονιστικά καταστήµατα κρατούµενους, είναι η
µακρόχρονη παραµονή τους υπό καθεστώς κράτησης στους χώρους αυτούς του λόγω
διαδικαστικών ζητηµάτων σχετικά µε την εκτέλεση της απέλασης (π.χ άσκηση
ενδίκων µέσων, ανέφικτο της απέλασης, µη ύπαρξη ταξιδιωτικών εγγράφων ή
έλλειψη συνεργασίας µε τις αρµόδιες αλλοδαπές προξενικές αρχές για την χορήγηση
αυτών κλπ.). Η κράτηση των προαναφεροµένων αλλοδαπών ξεπερνά στις
περισσότερες περιπτώσεις το τρίµηνο, το οποίο αποτελεί και τον ανώτατο χρόνο
διοικητικής κράτησης για τους αλλοδαπούς, εις βάρος των οποίων έχει επιβληθεί
διοικητική απέλαση, λόγω του γεγονότος ότι η κράτησή τους προς εκτέλεση
δικαστικής απέλασης δεν διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, που
ισχύουν για την προσωρινή κράτηση των
υπό διοικητική απέλαση
αλλοδαπών.Σύµφωνα µε την ενηµέρωση, που είχαµε από την Υποδιεύθυνση
Αλλοδαπών κρατούνται αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει σχεδόν ένα έτος
κράτησης, χωρίς η µακρόχρονη κράτησή τους αυτή να καλύπτεται από δικαστική
απόφαση, όπως απαιτεί η συνταγµατική µας τάξη .
Οι προαναφερόµενοι αλλοδαποί κρατούνται προς εκτέλεση απέλασης, η
οποία έχει διαταχθεί είτε µε δικαστική απόφαση, µε την οποία αναστέλλεται η
εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής, είτε µε βούλευµα µε το οποίο διατάσσεται η
υφ’όρον απόλυσή τους από τα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας. Η κράτησή
τους εντός των κρατητηρίων της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών, ορισµένες φορές
ξεπερνά σε χρονική διάρκεια την τυχόν επιβληθείσα ή ήδη εκτιθείσα στερητική της
ελευθερίας ποινή. Ιδιαίτερο πρόβληµα εντοπίζεται όταν ο χρόνος κράτησής τους
ξεπερνά κατά πολύ και το τρίµηνο, το οποίο είναι το µέγιστο χρονικό διάστηµα
κράτησης το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους υπό διοικητική
απέλαση αλλοδαπούς.
Ενηµερωθήκαµε, επίσης, από τον Προϊστάµενο της Υποδιεύθυνσης
Αλλοδαπών Αθηνών ότι ήδη για το θέµα αυτό έχει αποσταλεί έγγραφο προς το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το αίτηµα της περαιτέρω συνεργασίας µε το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης προς εξεύρεση λύσεων για τα ζητήµατα αυτά, χωρίς όµως να
έχουν υπάρξει µέχρι σήµερα άµεσα αποτελέσµατα.
Παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών
δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα της αρχής µας, παρέχεται η δυνατότητα στο Συνήγορο
του Πολίτη να κάνει επισηµάνσεις για θέµατα, τα οποία άπτονται άµεσα των
αρµοδιοτήτων του, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση η κράτηση των
προαναφερόµενων αλλοδαπών και οι συνθήκες της κράτησής αυτής από τις
αστυνοµικές αρχές, οι οποίες ελέγχονται από τον Συνήγορο του Πολίτη. Οι ανωτέρω
επισηµάνσεις κρίνουµε ότι είναι αναγκαίες, όχι µόνον εξαιτίας της διαπιστωθείσας
δραστικής υποβάθµισης της ποιότητας των συνθηκών κράτησης των υπό απέλαση
αλλοδαπών λόγω της αύξησης του αριθµού των κρατουµένων στους χώρους αυτούς,
αλλά για να καταδειχθεί ότι η ακολουθούµενη πρακτική της κράτησης των ατόµων

αυτών επί µακρόν προς εκτέλεση της επιβληθείσας σε βάρος τους δικαστικής
απέλασης, συνιστά ιδιαίτερης σπουδαιότητας παραβίαση των δικαιωµάτων των εν
λόγω αλλοδαπών, όπως ήδη επισηµάνθηκε και ανωτέρω.
Παρακαλούµε για τις απόψεις σας στα ανωτέρω ζητήµατα και παρακαλούµε
για τις δικές σας ενέργειες.
Ευχαριστούµε για τη συνεργασία.
Με τιµή,
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