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Έκθεση για την Ελλάδα2 
(έγγραφο CPT/inf (2009)20 της 30ης Ιουνίου 2009)

......................................................................................................................................................................

2. Πλαίσιο της επίσκεψης 

3. Στην έκθεσή της για την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα τον Αύγουστο / Σεπτέμ-
βριο του 2005 η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επέστησε την προσοχή των ελληνικών 
αρχών στην προφανή ανυπαρξία αποτελεσματικής δράσης όταν καταγγέλλονται περιστατικά κακομε-
ταχείρισης και εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την παρατεταμένη παράλειψη των ελληνικών αρχών 
να αντιμετωπίσουν τις  διαρθρωτικές  αδυναμίες  που διαπίστωσε στους χώρους κράτησης των πα-
ράτυπων μεταναστών. 

Τον Φεβρουάριο του 2007, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επισκέφθηκε εκ 
νέου την Ελλάδα για να εξετάσει τα μέτρα που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές για να αντιμετωπίσουν 
τις ανησυχίες που είχε εκφράσει. Σε αυτήν την επίσκεψη, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι συνέχιζαν να 
διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο κακομεταχείρισης τα πρόσωπα που στερούνται την προσωπική τους 
ελευθερία από τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου. Στις συνομιλίες της με ανώτερους αξιωματού-
χους, η Επιτροπή επεσήμανε ότι είναι ανέφικτη η αποτελεσματική καταπολέμηση αυτού του φαινο-
μένου στην Ελλάδα όσο οι αρχές δεν αναγνωρίζουν ότι πράγματι διατρέχουν κίνδυνο κακομεταχείρι-
σης όσοι συλλαμβάνονται από τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέφρασε 
την ανησυχία της για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης των παράτυπων μεταναστών στους χώρους 
όπου κρατούνται και για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων για την αντιμε-
τώπιση αυτού του προβλήματος.  

Με την απάντησή τους στην έκθεση της Επιτροπής για την επίσκεψη του  Φεβρουαρίου του 

1 Σημείωση της επιμελήτριας:  έχει συσταθεί με τη Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
Απάνθρωπης  ή  Ταπεινωτικής  Μεταχείρισης  ή  Τιμωρίας.  Η  Σύμβαση  και  τα  Πρωτόκολλα  1  και  2  με  τα  οποία 
τροποποιήθηκε έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με το Ν. 1949/1991 (ΦΕΚ 83, τ. Α΄) και την Υ.Α. Εξωτερικών Δικαιοσύ -
νης της 15/28.4.1994 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄) αντίστοιχα.

2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επισκέφθηκε την Ελλάδα από τις 23 έως 29 Σε-
πτεμβρίου 2008. Αφού συνέταξε έκθεση που απέστειλε στην Ελληνική κυβέρνηση, η τελευταία απαντώντας στις πα-
ρατηρήσεις της ζήτησε τη δημοσίευσή της (έγγραφο CPT/Inf (2009) 21).

Στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής συμμετείχαν οι: Marion Felice (επικεφαλής), Dan Dermengiu, Pétur Hauks-
son (2ος αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και George Tugushi,  τους οποίους συνόδευαν από τη Γραμματεία της Επιτρο-
πής οι Kristian Batholin και Marco Leidekker. 

Πληροφορίες για τα μέλη της αντιπροσωπείας δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 
www.cpt.coe.int/en/members.htm. 

Η Επιτροπή επισκέφθηκε εγκαταστάσεις που υπάγονται  στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης  
στην  Αττική  (αστυνομικά  τμήματα  Ακρόπολης,  Εξαρχείων,  Κυψέλης,  Ομονοίας,  κρατητήρια  Πέτρου  Ράλλη,  
Ασπρόπυργου και Αμυγδαλέζας) και στις νομαρχίες Έβρου (Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, συμπεριλαμ-
βανομένων των συνοριακών φυλακίων Φερών, Σουφλίου και Τυχερού και Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας, συ-
μπεριλαμβανομένων των συνοριακών φυλακίων Ισαακίου, Μεταξάδων, Νέας Χειμωνής και ειδικό κέντρο κράτησης 
μεταναστών Φυλακίου), Ροδόπης (συνοριακό φυλάκιο Ίασμου), Δράμας (αστυνομικό τμήμα Δράμας), Θεσσαλονίκης 
(αστυνομικό τμήμα οδού Αριστοτέλους, συνοριακό φυλάκιο Κορδελιού, κέντρο κράτησης Μοναστηρίου, συνοριακό 
φυλάκιο Θέρμης και κέντρο κράτησης Διεύθυνσης Αλλοδαπών) και Ξάνθης (αστυνομικό τμήμα και συνοριακό φυ-
λάκιο Ξάνθης) καθώς και εγκαταστάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (δικαστικές 
φυλακές Κομοτηνής και Θεσσαλονίκης) για να συνομιλήσει με τρόφιμους που προηγουμένως ήσαν κρατούμενοι σε 
εγκαταστάσεις των αστυνομικών αρχών.  

Αποσπασματική  απόδοση της  έκθεσης  στην  ελληνική:  Γραφείο  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του ΟΗΕ για  τους 
Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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2007 οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την επιθυμία συνεργασίας. Όμως, δεν αντιμετώπισαν με ικανο-
ποιητικό τρόπο μια σειρά θεμελιωδών ζητημάτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βα-
σανιστηρίων συνέχισε να ανησυχεί  για την παράλειψη των ελληνικών αρχών να ακολουθήσουν πολ-
λές από τις συστάσεις της για τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης των παράτυπων μεταναστών. 
Περαιτέρω, η Επιτροπή δεν πείσθηκε για την επάρκεια των μέτρων  που υιοθετήθηκαν για την εξάλει-
ψη της κακομεταχείρισης των κρατουμένων από τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου. 

Στις εκθέσεις της για τις επισκέψεις του 2005 και του 2007, η Επιτροπή για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων  επισήμανε  ότι  αν  οι  ελληνικές  αρχές  δεν  αναλάβουν  συγκεκριμένη δράση  για  τη 
βελτίωση της κατάστασης υπό το φως των συστάσεών της, ενδεχομένως να μην έχει άλλη διαθέσιμη 
επιλογή από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Σύμβασης3. Η Επιτρο-
πή επισκέφθηκε εκ νέου την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2008, όχι μόνο για να εξετάσει τα κριτήρια της  
μεταχείρισης των κρατουμένων, κυρίως των παράτυπων μεταναστών, που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
των ελληνικών αστυνομικών αρχών αλλά και για να συνεχίσει το διάλογο με τις ελληνικές αρχές. 
......................................................................................................................................................................

4. Η συνεργασία και οι διαβουλεύσεις της Επιτροπής με τις ελληνικές αρχές 

5. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασα-
νιστηρίων  διεξήγαγε  διαβουλεύσεις  με  τον  Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο,  τον  Υφυ-
πουργό Εσωτερικών αρμόδιο για τη δημόσια τάξη, Παναγιώτη Χηνοφώτη, και το Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Γκλέτσο, καθώς και με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Γεώργιο Σανιδά και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Βασίλειο Τσιατούρα. Επίσης, 
η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυ-
γες (UNHCR) και του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι. 

6. Το επίπεδο της συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ήταν 
πολύ καλό. Στην  αντιπροσωπεία  της  Επιτροπής  παρασχέθηκε  απρόσκοπτη  πρόσβαση  στις  εγκατα-
στάσεις κράτησης που σκόπευε να επισκεφθεί και στα πρόσωπα με τα οποία προτίθετο να συνομιλή-
σει. Επίσης, άμεση ήταν η παροχή των πληροφοριών που απαιτούνταν για την εκπλήρωση του έργου 
της.  

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή της 
για τη βοήθεια που παρείχε στην αντιπροσωπεία της ο Αντισυνταγματάρχης Ευάγγελος Καριοφυ-
λάκης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  η  κυρία  Ευτυχία Κατσιγαράκη  του  Υπουργείου  Δικαιοσύ-
νης. Ωστόσο, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επαναλαμβάνει ότι υπάρχει δυνατότη-
τα περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας του συνεχιζόμενου διαλόγου μεταξύ των ελληνικών αρχών 
και της Επιτροπής με τον ορισμό ειδικής κυβερνητικής υπηρεσίας, αρμόδιας σε μόνιμη βάση για τη  
διατήρηση επαφών με την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων πριν και μετά από κάθε 
επίσκεψή της. Περαιτέρω, επιβάλλεται να αναζητηθεί λύση για την αντιμετώπιση των χρόνιων προ-
βλημάτων συντονισμού των διαφόρων υπουργείων που εμπλέκονται στην προετοιμασία της απάντη-
σης των ελληνικών αρχών στις συστάσεις της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και εν  
συνεχεία στην εφαρμογή τους. 

5. Άμεσες παρατηρήσεις δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 5 του  άρθρου 8 της Σύμβα-
σης4 

7. Στη συνάντηση που είχε με τις ελληνικές αρχές μετά το πέρας της επίσκεψης, στις 29.9.2008, 
3«Εάν το Μέρος δεν συνεργάζεται ή αρνείται να βελτιώσει την κατάσταση σύμφωνα με τις συστάσεις της Επι -

τροπής,  η τελευταία μπορεί, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της και αφού δώσει τη δυνατότητα στο 
Μέρος να εκθέσει τις απόψεις του, να αποφασίσει να κάνει δημόσια δήλωση σχετικά με το θέμα αυτό». (Σημείωση 
της επιμελήτριας: βλέπε ειδικότερα παράγραφο 3 της έκθεσης της Επιτροπής μετά την επίσκεψη του 2007 και  πα  -  
ράγραφο 7 της έκθεσης της Επιτροπής μετά την επίσκεψη του 2005). 

4 «5. Εάν συντρέχει περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ανακοινώνει  αμέσως τις παρατηρήσεις της στις αρ -
μόδιες αρχές του ενδιαφερομένου Μέρους».
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η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διατύπωσε δύο άμεσες παρα-
τηρήσεις κατ' εφαρμογήν της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της Σύμβασης. Η Επιτροπή 
κάλεσε τις ελληνικές αρχές να της υποβάλουν έως την 31.10.2008:  

► πλήρη έκθεση για την έρευνα που διεξήχθη όσον αφορά στην κακομεταχείριση που κατήγ-
γειλε αλλοδαπός κρατούμενος του αστυνομικού τμήματος Ομονοίας καθώς και το πόρισμα της εξέτα-
σης για την παράλειψη παροχής ιατρικής φροντίδας στον ενδιαφερόμενο5, 

► πλήρη έκθεση για  τη  δερματολογική  εξέταση  στην  οποία υποβλήθηκε  παράτυπος  μετα-
νάστης στο συνοριακό φυλάκιο του Κορδελιού. 

Οι σχετικές πληροφορίες παρασχέθηκαν εγκαίρως στην Επιτροπή και συνεκτιμήθηκαν κατά την 
υιοθέτηση της παρούσας έκθεσης.

II. Διαπιστώσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της επίσκεψης και προτεινόμενη δράση  

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

8. Από το 2007, δηλαδή από την προηγούμενη επίσκεψη που πραγματοποίησε η Επιτροπή για 
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στην Ελλάδα, δεν έχει τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει 
το καθεστώς της κράτησης στους χώρους που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερι-
κών: η κράτηση των παράτυπων μεταναστών διέπεται από το Νόμο περί Αλλοδαπών του 2005 και των 
ύποπτων για τέλεση εγκληματικών πράξεων από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4803/22/44 έγγραφο για τη «Μεταχείριση και Δικαιώματα των Κρατουμένων 
από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες περιλαμβάνει τις ισχύουσες νομικές εγγυήσεις για αμφότερες τις κα-
τηγορίες κρατουμένων, παράτυπων μεταναστών και υπόπτων τέλεσης ποινικών αδικημάτων. 

9. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ενημερώθηκε ότι από την 1.1.2009 οι συνο-
ριοφύλακες θα ενταχθούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Επί του παρόντος, οι συνοριοφύλακες 
είναι μία παραστρατιωτική δύναμη, αρμόδια για τη σύλληψη και την κράτηση των παράτυπων μετα-
ναστών και των δραστών του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων, που λειτουργεί υπό την καθοδήγη-
ση και επίβλεψη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Με το υφιστάμενο καθεστώς, στους συ-
νοριοφύλακες παρέχεται κατάρτιση που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ενώ έχουν τη δυνατότητα 
προαγωγής μόνον εφόσον φοιτήσουν σε σχολή εκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Επιτροπή 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επιθυμεί να ενημερωθεί για τις πρακτικές συνέπειες της σχε-
διαζόμενης ένταξης των  συνοριοφυλάκων στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και, ειδικότερα, αν 
θα υπαχθούν στο υπηρεσιακό καθεστώς των μελών της. Περαιτέρω, επιθυμεί να ενημερωθεί αν θα 
παρασχεθεί στους συνοριοφύλακες πρόσθετη εκπαίδευση.  

2. Κακομεταχείριση 

10. Στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων πολλοί ήσαν οι κρατούμενοι από όργανα επιβολής του νόμου ως ύποπτοι τέλεσης εγκληματι-
κών πράξεων που κατήγγειλαν την κακομεταχείριση που είχαν υποστεί.  

Η κακομεταχείριση που επικαλέστηκαν συνίστατο κατά κύριο λόγο σε κλωτσιές, γροθιές και χτυ-
πήματα με κλομπ, που συχνά υφίσταντο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Περαιτέρω, ορισμένες κα-
ταγγελίες αφορούσαν στην άσκηση υπερβολικής βίας κατά τη σύλληψη. Επίσης, κάποιοι κρατούμενοι 
ισχυρίστηκαν ότι απειλήθηκαν με διάφορα αντικείμενα: για παράδειγμα, κρατούμενος στο αστυνομι-
κό τμήμα Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη ισχυρίστηκε ότι στο πλαίσιο κατ' οίκον έρευνας αστυνόμος 
τον απείλησε στο κεφάλι με καυτό ηλεκτρικό σίδερο. Στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, ένας άλλος 
κρατούμενος ισχυρίστηκε ότι οι αστυνομικοί τον ανάγκασαν να βγάλει τα ρούχα του και εν συνεχεία 
τον γελοιοποίησαν. 

11. Στον αντίποδα, ελάχιστοι παράτυποι μετανάστες κατήγγειλαν στην αντιπροσωπεία της Επι-

5Βλέπε επίσης παράγραφο 12 του παρόντος εγγράφου. 
6 Βλέπε εκθέσεις της Επιτροπής, έγγραφα CPT/Inf(2006) 41, παράγραφο 48 και CPT/Inf (2002)31, παράγραφο 

10 αντίστοιχα.  
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τροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων  κακομεταχείριση  από τα όργανα επιβολής του νόμου. 
Σύμφωνα με τους σχετικούς ισχυρισμούς τους, η κακομεταχείριση συνίστατο κυρίως σε  χτυπήματα, 
κλωτσιές και λεκτικές ύβρεις. Συχνά, οι καταγγελίες τους αφορούσαν καταστάσεις όπου λόγω προβλη-
μάτων γλωσσικής επικοινωνίας αδυνατούσαν να κατανοήσουν την εντολή του προσωπικού φύλαξης. 
Περαιτέρω, διάφοροι συνομιλητές ανέφεραν στην αντιπροσωπεία ένα περιστατικό που συνέβη στο 
συνοριακό φυλάκιο Φερών δύο μήνες πριν την επίσκεψη της Επιτροπής:  όταν οι κρατούμενοι δια-
μαρτυρήθηκαν για την κατάστασή τους συνοριοφύλακες και αστυνομικοί εισήλθαν στα κελιά τους 
κραδαίνοντας τα ρόπαλά τους. Η Επιτροπή υπήρξε αποδέκτης καταγγελιών για παρόμοια περιστατικά 
εκδικητικής φύσης που συνέβησαν και σε άλλα κέντρα κράτησης. 

12. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί της αντιπροσωπείας διαπίστωσαν ότι οι ενδιαφερόμε-
νοι έφεραν τραύματα που ανταποκρίνονταν στους ισχυρισμούς τους για κακομεταχείριση. Για πα-
ράδειγμα, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων εκθέτει την ακόλουθη περίπτωση:  

Στις 23 Σεπτεμβρίου γύρω στις 21:00, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βα-
σανιστηρίων συναντήθηκε με αλλοδαπό, κρατούμενο στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, που παραπο-
νέθηκε για σοβαρό πόνο στο κεφάλι και σε ένα από τα δάχτυλά του7. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
του, ο πόνος στο κεφάλι και στα δάχτυλα ήταν αποτέλεσμα ξυλοδαρμού που είχε υποστεί από αστυ-
νομικούς, νωρίτερα την ίδια μέρα, στο πλαίσιο της ανάκρισης. 

Από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αργότερα την ίδια νύχτα προέκυψε ότι προ-
σφάτως είχε σπάσει το δάχτυλό του και είχε υποστεί κάταγμα της δεξιάς ζυγωματικής κοιλότητας8. 
Αυτά τα ευρήματα ανταποκρίνονται στους ισχυρισμούς του για κακομεταχείριση.  

Σε επιστολή που απέστειλαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 31.10.2008,  οι ελληνικές αρχές 
ενημέρωσαν την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ότι διέταξαν την πειθαρχική και ποι -
νική διερεύνηση της κακομεταχείρισης που κατήγγειλε ο προαναφερόμενος κρατούμενος. Η Επιτροπή 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επιθυμεί να ενημερωθεί για την έκβαση αμφότερων των 
ερευνών.  

13. Οι πληροφορίες που συνέλεξε η Επιτροπή στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε 
στην  Ελλάδα  το  2008  αναδεικνύουν  ότι  είναι  σημαντικός  ο  κίνδυνος  κακομεταχείρισης  που  δια-
τρέχουν όσοι συλλαμβάνονται από τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου. Η Επιτροπή για την Πρόλη-
ψη των Βασανιστηρίων συστήνει στις ελληνικές αρχές να καταβάλουν επίπονες προσπάθειες για 
την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. 

Σχετικά, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλωσορίζει την εγκύκλιο που εξέδω-
σε στις 4.6.20089 ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την οποία παραγγέλει στους εισαγγελείς να κα-

7 Επιπλέον, ο κρατούμενος υπέφερε από σοβαρό οίδημα της κύστεως των όρχεων, πρόβλημα που διαγνώστη-
κε ως βουβωνική κήλη, και παρακολουθήθηκε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε (βλέπε στη συνέχεια παράγραφο  
23 του παρόντος εγγράφου). 

8 Μέρος του οστού της παρειάς. 
9 Αριθμός πρωτοκόλλου 2294/εγκύκλιος 6, που αναφέρεται στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2834/εγκύ-

κλιος 4/31.10.2002 («1. Τον τελευταίο καιρό βλέπουν τη δημοσιότητα πληροφορίες ή αιτιάσεις για κακομεταχειρίσεις 
ημεδαπών ή αλλοδαπών από κρατικά όργανα. Σχετικά παράπονα υποβάλλονται και από διεθνείς ή ελληνικές μη κυ -
βερνητικές οργανώσεις. Επίσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και έντυπα, αναφέρονται περιπτώσεις 
που Έλληνες ή αλλοδαποί αντιμετωπίζονται κατά τρόπο ο οποίος δεν προσήκει σε μια δημοκρατική και πολιτισμένη  
κοινωνία. Από το άλλο μέρος πλειάδα παραβάσεων των κανόνων του εργατικού δικαίου ακούγεται καθημερινά, ιδίως 
σε βάρος αλλοδαπών μεταναστών εργαζομένων, αλλά και σε βάρος ημεδαπών μισθωτών. Μη καταβολή οφειλο-
μένων δεδουλευμένων αποδοχών και μη τήρηση των όρων υγιεινής και ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας 
σημειώνονται, τόσο από μέρους ιδιωτών όσο και από μέρους οργανωμένων επιχειρήσεων, ενίοτε δε και επιχειρήσε-
ων του λεγόμενου δημόσιου τομέα. 2. Δεν χρειάζεται να υπομνήσω προς έμπειρους εισαγγελικούς λειτουργούς τη 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματός μας, σύμφωνα με την οποία ο σεβασμός και η προστασία της αξίας  
του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Πρόκειται για διάταξη που καθιερώνει Συνταγ-
ματική Αρχή η οποία έχει αποδέκτες όλους γενικά και ανεξαίρετα τους λειτουργούς της πολιτείας. Επομένως απευθύ-
νεται, και μάλιστα προεχόντως, στους εισαγγελικούς λειτουργούς, αποστολή των οποίων είναι και η προστασία των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του πολίτη. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 όλα τα κρατικά όργανα είναι υπο-
χρεωμένα να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του 
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ταγράφουν και να διερευνούν τις καταγγελίες  κακομεταχείρισης από τους υπαλλήλους των κρατικών 
οργάνων,  συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική η υποχρέωση που επιβάλλει η εγκύκλιος στους εισαγγελείς να διατάσσουν τη διερεύνη-
ση των υποθέσεων όπου υπάρχουν υπόνοιες για κακομεταχείριση.   

Ωστόσο, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι ο Ει-
σαγγελέας οφείλει να διατάσσει αμελλητί τη διερεύνηση της καταγγελλόμενης κακομεταχείρισης και 
ότι η σχετική έρευνα πρέπει να διεξάγεται ενδελεχώς και ταχύτατα. Υπάρχουν παραδείγματα υπο-
θέσεων όπου εκκρεμεί ακόμη η διερεύνηση καταγγελιών κακομεταχείρισης που ανέφερε η Επιτροπή 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στις ελληνικές αρχές10. 

14. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων  επιθυμεί να αναφερ-
θεί  στην καταγγελία τρόφιμου της δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού για την κακομεταχείριση που 
υπέστη από σωφρονιστικό υπάλληλο. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανι -
στηρίων έθεσε υπόψη των ελληνικών αρχών αυτήν την υπόθεση κατά την επίσκεψη που πραγματο-
ποίησε στην Ελλάδα το 200711.  Στην έκθεση του Αντεισαγγελέα του Τμήματος Ποινικής Δίωξης της Ει-
σαγγελίας του Πειραιά12 αναφέρεται ότι για να εμποδίσει τρόφιμο φυλακών να καταπιεί δύο μικρά 
πακέτα ναρκωτικών ο σωφρονιστικός υπάλληλος «τα αφαίρεσε με συγκεκριμένες κινήσεις από το 
στόμα του». Ο Εισαγγελέας εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή ο τραυματισμός13 που επικαλέστη-
κε ο τρόφιμος προκλήθηκε από το σωφρονιστικό υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του:  
επομένως, δεν μπορεί να διαταχθεί η τιμωρία του υπαλλήλου. 

Από τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρί-
ων συνάγεται ότι ήταν λανθασμένη η διερεύνηση της προαναφερόμενης υπόθεσης. Καταρχήν, παρότι 
ο αρμόδιος Εισαγγελέας των φυλακών ενημερώθηκε προσωπικά στις 24.2.2007, τρεις ημέρες μετά το 
περιστατικό κακομεταχείρισης, από την έκθεση του Αντεισαγγελέα Πειραιά προκύπτει ότι η διερεύνη-
ση της υπόθεσης στηρίζεται σε μαρτυρίες που ελήφθησαν μετά από διάστημα οκτώ και πλέον μη-
νών. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις που εξέτασε η Επιτροπή, η έκθεση καταδεικνύει ότι δεν δια-
τάχθηκε η ιατροδικαστική εξέταση του ενδιαφερόμενου τρόφιμου για την αξιολόγηση των τραυμάτων 
υπό το φως των ισχυρισμών του για κακομεταχείριση. Ελλείψει παρόμοιας εξέτασης δεν εξηγείται, 
για παράδειγμα, πώς οι «κινήσεις» του σωφρονιστικού υπαλλήλου για την «αφαίρεση των πακέτων 
των ναρκωτικών από το στόμα» του τρόφιμου μπορεί να προκάλεσαν μώλωπες στη δεξιά πλευρά της 

κοινωνικού συνόλου. Η αρχή αυτή της προστασίας της αξίας του ανθρώπου είναι θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος,  
η οποία μάλιστα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 1 αυτού. Πέραν όμως της νομικής  
σημασίας της εν λόγω αρχής, δεν πρέπει να παραθεωρείται ότι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου είναι κατάκτηση 
του πολιτισμού μας, αποτελεί στοιχείο του ελληνικού πνεύματος και ανταποκρίνεται και στην ανατολική ορθόδοξη  
παράδοσή μας. 3. Εν όψει όλων αυτών, απευθύνομαι συναδελφικά προς όλους εσάς, που διευθύνετε τις Εισαγγελίες  
της χώρας και  σας παρακαλώ να δραστηριοποιηθείτε,  όσο είναι  δυνατόν εντονότερα και δυναμικότερα, για  την  
τήρηση αυτής της αρχής από όλα τα κρατικά όργανα που ευρίσκονται στην περιοχή της αρμοδιότητας σας και να 
δείξετε την προσήκουσα αυστηρότητα για την πρόληψη ή την καταστολή φαινομένων που ευτελίζουν τον άνθρωπο 
και  προσβάλλουν  την  δημοκρατική  και  πολιτισμένη  μας  κοινωνία.  Προσωπικά  θα  επιδείξω  όσο  ενδιαφέρον 
επιβάλλεται ώστε η βασική αρχή του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, που επιβάλλει το σεβασμό και την προστασία 
της αξίας του ανθρώπου, να υλοποιείται όλο και περισσότερο. Ευάγγελος Κρουσταλάκης». 

10 Σε μια υπόθεση που περιγράφεται στην  παράγραφο 80 του εγγράφου της Επιτροπής με στοιχεία CPT/Inf 
(2006) 41, δεν έχει ληφθεί ακόμη η κατάθεση του φερόμενου δράστη από τον Εισαγγελέα. 

11 Βλέπε CPT/Inf (2008) 3, παράγραφος 46.
12 Βλέπε την από 15.9.2008 έκθεση του Αντεισαγγελέα του Τμήματος Ποινικής Δίωξης της Εισαγγελίας του Πει-

ραιά απευθυνόμενη στο Εφετείο (ΑΒΜ: Γ07/1918, Δ.Ο. - 07/251). 
13 Από τις ιατρικές εξετάσεις που διεξήγαγαν τόσο ο γιατρός που συνόδευε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής 

για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων όσο και ο γιατρός της φυλακής προκύπτει ότι ο τρόφιμος έφερε τα εξής τραύ-
ματα: δύο πορφυροειδείς μώλωπες πίσω από το δεξί αυτί (διαστάσεων 1,3 cm Χ 1,2 cm και 1 cm x 0,9 cm, αντίστοι-
χα), έναν ερυθρό  μώλωπα πίσω από το αριστερό αυτί (διαστάσεων 2,2 cmx 1,6 cm), δύο κόκκινους μώλωπες στη δε-
ξιά πλευρά της οσφυϊκής χώρας (8,5 cm x 0,5 cm και 3,5 cm x 0,9 cm, αντίστοιχα) και οίδημα και ευαισθησία στο αρι-
στερό οστούν της παρειάς (το θύμα αδυνατούσε να ανοίξει πλήρως το στόμα του). 
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οσφυϊκής χώρας και πίσω από τα αυτιά του14. 
Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ευελπιστεί στην αυστηρή εφαρμογή της 

πρόσφατης εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στην άμεση, ενδελεχή και αποτελε-
σματική διερεύνηση των καταγγελιών  κακομεταχείρισης.  

15. Η αξιοπιστία της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης υπονομεύεται 
σε κάθε περίπτωση που δεν λογοδοτούν οι δράστες των σχετικών πράξεων. Από τις πληροφορίες που 
διαθέτει η Επιτροπή, διαφαίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω δράση προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως 
και στις προηγούμενες επισκέψεις, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστη-
ρίων υπήρξε εκ νέου αποδέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι συστηματική η παρα-
κολούθηση,  συμπεριλαμβανομένης της  άμεσης διενέργειας  ιατροδικαστικής  εξέτασης,  των ισχυρι-
σμών για κακομεταχείριση ακόμη και όταν προβάλλονται  ενώπιον ανακριτή. Για παράδειγμα,  στη 
Θεσσαλονίκη, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων συναντήθηκε με 
νεαρό άντρα, που ισχυρίστηκε ότι  ο ανακριτής, τον οποίο ενημέρωσε για την κακομεταχείριση που 
είχε υποστεί, απέρριψε την καταγγελία του με συνοπτικές διαδικασίες. Το σχετικό περιστατικό επιβε-
βαίωσε στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ο δικηγόρος του 
κρατούμενου, που ήταν παρών στη ακροαματική διαδικασία με το δικαστή.  

Για μια ακόμη φορά, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές αρ-
χές να διασφαλίσουν σε όλες τις περιπτώσεις των προσαγομένων ενώπιον δικαστή, ως υπόπτων 
για την τέλεση εγκλημάτων, που επικαλούνται κακομεταχείριση από αξιωματούχους επιβολής του 
νόμου,  την έγγραφη καταγραφή των σχετικών ισχυρισμών τους από το δικαστή, την άμεση διεξα-
γωγή ιατροδικαστικής εξέτασης με παραγγελία του δικαστή και την υποχρέωση του δικαστή να 
αναλάβει τις  απαραίτητες πρωτοβουλίες  για την προσήκουσα διερεύνηση των σχετικών ισχυρι-
σμών. Η προσέγγιση αυτή επιβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν ο προσαγόμενος φέρει εμφανή εξω-
τερικά τραύματα. Περαιτέρω, ακόμη και ελλείψει ρητών ισχυρισμών για κακομεταχείριση ο δικα-
στής οφείλει να παραγγείλει  τη διεξαγωγή ιατροδικαστικής εξέτασης οποτεδήποτε πιστεύει  για 
βάσιμους λόγους  ότι το πρόσωπο που προσάγεται ενώπιόν του είναι θύμα κακοποίησης.  

16. Ενόψει των πληροφοριών που διαθέτουν οι ελληνικές αρχές και αναδεικνύουν την εμμονή 
του προβλήματος της κακομεταχείρισης από τα όργανα επιβολής του νόμου, προκαλεί απογοήτευση 
η παράλειψη υλοποίησης των μέτρων αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας που έχει  προτείνει  η 
Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στις εκθέσεις της. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα, δεν 
έχει συσταθεί μια πλήρως ανεπτυγμένη και ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητα την επιθεώρηση των 
χώρων κράτησης που υπάγονται στη δικαιοδοσία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου15. Το 2007, οι 
ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων για το σχέδιο διεύ-
ρυνσης της εντολής του Συνηγόρου του Πολίτη ώστε να επιθεωρεί τους χώρους κράτησης που υπάγο-
νται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών16. Προφανώς, όμως, αυτό το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε. 
Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές αρχές να θεσπίσουν σύστημα 
συχνών επιθεωρήσεων των χώρων κράτησης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αρχών επιβο-
λής του νόμου, από ανεξάρτητη αρχή. 

17. Οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν  στη διερεύνηση και  στην  τιμωρία των πειθαρχικών αδικημάτων που διαπράττονται  από 
μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας. Το σχετικό σχέδιο νόμου ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρ-
μόζουν τα αρμόδια όργανα  για την εξέταση των καταγγελιών που στρέφονται κατά των αστυνομικών 
καθώς  και  τις  κυρώσεις  που πρέπει  να  επιβάλλονται  για  τους  διάφορους  τύπους  των  πειθαρχι-
κών αδικημάτων. Ωστόσο, αυτή η νέα νομοθεσία δεν καθιερώνει ανεξάρτητο μηχανισμό καταγγελιών. 
Οι καταγγελίες των πολιτών για τα πειθαρχικά παραπτώματα των αστυνομικών κατατίθενται στους 
αξιωματούχους της Ελληνικής Αστυνομίας και, για ορισμένα αδικήματα, την ευθύνη για τη  διερεύνη-

14  Για τα ελάχιστα κριτήρια των ιατροδικαστικών εξετάσεων, βλέπε CPT/Inf (2006) 41, παράγραφο 56. 
15 Βλέπε CPT/Inf (2001) 31, παράγραφος 22 – CPT/Inf (2006) 41, παράγραφος 21 και CPT/Inf (2008) 3, παράγρα  -  

φος 44. 
16 Βλέπε CPT/Inf (2008) 3, παράγραφος 44. 
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ση της υπόθεσης έχει ο προϊστάμενος του φερόμενου ως δράστη17. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων συστήνει στις ελληνικές αρχές να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την 
θέσπιση ανεξάρτητου μηχανισμού διερεύνησης των καταγγελιών που στρέφονται κατά των αστυ-
νομικών.  

18. Περαιτέρω, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο σύστασης ει-
δικού σώματος φύλαξης των κέντρων κράτησης που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών 
αρχών. Για να επιτελούν με αποτελεσματικότητα το έργο τους, τα μέλη αυτού του σώματος πρέπει να  
έχουν την εξουσία και την υποχρέωση να ελέγχουν εάν τηρούνται τα βασικά δικαιώματα των κρατου-
μένων, όπως είναι για παράδειγμα η ενημέρωσή τους για τη στέρηση της προσωπικής τους ελευθερί-
ας, η πρόσβασή τους σε δικηγόρο κλπ και, ανάλογα με την περίπτωση, να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επιθυμεί να ενημερωθεί για τις απόψεις 
των ελληνικών αρχών επ' αυτής της πρότασης. 

3. Θεμελιώδεις εγγυήσεις για την προστασία από την κακομεταχείριση 

19. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επαναλαμβάνει ότι αποδίδει ιδιαίτερη ση-
μασία στις εγγυήσεις, που παρέχονται στους κρατούμενους από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου 
να είναι αποτελεσματική η προστασία τους από την κακομεταχείριση, ιδίως στο δικαίωμά τους να 
ενημερώνουν για την κατάστασή τους στενό συγγενή ή άλλο πρόσωπο και στο δικαίωμά τους να 
έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο και σε γιατρό. Όπως κατ' επανάληψη έχει τονίσει η Επιτροπή για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων, πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν 
όλα τα πρόσωπα από την έναρξη της κράτησής τους (δηλαδή από το χρονικό σημείο που οι ενδιαφε -
ρόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών). 

20. Για άλλη μια φορά, τα ευρήματα της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ανα-
δεικνύουν ότι οι κρατούμενοι από τις Ελληνικές αστυνομικές αρχές δεν απολαμβάνουν πάντα στην 
πράξη τα προαναφερόμενα δικαιώματα: σχετικά, δεν είναι αξιοσημείωτες οι εξελίξεις που σημειώθη-
καν από την προηγούμενη επίσκεψη της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στην Ελ-
λάδα. Πολλοί κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν τους επετράπη να επικοινωνήσουν με τον δι  -  
κηγόρο τους από την έναρξη της κράτησής τους ενώ παρόμοιες είναι οι καταγγελίες όσον αφορά στην 
άσκηση του δικαιώματός τους να ενημερώνουν για την κατάστασή τους στενό συγγενή τους ή άλλο 
πρόσωπο. Περαιτέρω, πολλοί κρατούμενοι με τους οποίους συναντήθηκε η αντιπροσωπεία παραπο-
νέθηκαν ότι δεν  είχαν ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που  κατανοούν.

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές αρχές να λάβουν άμεσα 
μέτρα που διασφαλίζουν  σε  όλους  τους  κρατούμενους  από  τους  αξιωματούχους  επιβολής  του 
νόμου την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους από την έναρξη του στερητικού της προ-
σωπικής ελευθερίας μέτρου και ιδίως να ενημερώνουν για την κατάστασή τους στενό συγγενή ή 
τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους, να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο και να ενημερώνονται γι' αυτά 
τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούν. 

21. Σε όλους τους χώρους κράτησης των παράτυπων μεταναστών που επισκέφθηκε η αντιπρο-
σωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων οι αρχές αφαιρούν συστηματικά από 
τους ενδιαφερόμενους τα κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου έχουν αποθηκευ-
θεί τηλεφωνικοί αριθμοί. Έτσι, ήταν πρακτικώς ανέφικτη η επικοινωνία των κρατουμένων με δικηγόρο 
ή στενό συγγενή. Σχετικά, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων υπενθυμίζει ότι οι κρα-
τούμενοι δεν είχαν καταδικαστεί ούτε ήσαν ύποπτοι τέλεσης αδικήματος. Ενόψει αυτής της διαπίστω-
σης, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές αρχές να επανεξετάσουν 
την πολιτική της συστηματικής κατάσχεσης των κινητών τηλεφώνων των κρατούμενων παράτυπων 
μεταναστών. 

22. Όσον αφορά στα αρχεία των κέντρων κράτησης, όπως και κατά την επίσκεψη του 2007, τα 
πρόσωπα που ήσαν καταγεγραμμένα στους καταλόγους των συνοριακών φυλακίων του νομού Έβρου 

17 Ανησυχία για το ζήτημα αυτό εξέφρασε και ο Συνήγορος του Πολίτη (βλέπε ετήσια έκθεση 2006, σελίδα 12). 
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δεν ανταποκρίνονταν σε αυτά που πράγματι κρατούνταν. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων επαναλαμβάνει στις ελληνικές αρχές τη σύστασή της για τη λήψη άμεσων μέτρων που εξα-
σφαλίζουν την τήρηση αρχείων εξατομικευμένης καταγραφής των προσωπικών στοιχείων ταυτότη-
τας των στερουμένων την προσωπική τους ελευθερία στους χώρους όπου κρατούνται.   

23. Ως προς την πρόσβαση σε γιατρό, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διαπί-
στωσε ότι δεν είναι πάντα αποτελεσματική η άσκηση αυτού του δικαιώματος που προβλέπει ρητά η 
εθνική νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις της παρατεταμένης κράτησης στους χώρους 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία των αστυνομικών αρχών, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων πρότεινε στις ελληνικές αρχές στο παρελθόν να υιοθετήσουν σύστημα τακτικών επισκέψεων 
γιατρών στα αστυνομικά τμήματα και στα συνοριακά φυλάκια ώστε να εξασφαλίζεται η εξέταση των 
νεο-αφικνούμενων και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν.  Ωστόσο, έως 
σήμερα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή παρόμοιο σύστημα με αποτέλεσμα να μην έχει εξαλειφθεί το 
φαινόμενο της εξάπλωσης των μεταδοτικών δερματικών ασθενειών σε πολλά από τα αστυνομικά τμή-
μα και / ή συνοριακά φυλάκια που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία. 

Τα ευρήματα της επίσκεψης 2008 αναδεικνύουν ότι είναι ανεπαρκής η υφιστάμενη διαδικασία 
παραπομπής σε νοσοκομεία όσων έχουν ανάγκη ιατρική φροντίδα. Για παράδειγμα, ήταν εμφανής ο 
πόνος που ένοιωθε επί ώρες ένας κρατούμενος με τον οποίο συναντήθηκε η αντιπροσωπεία στο 
αστυνομικό τμήμα Ομονοίας18. Οι υπεύθυνοι αστυνομικοί είχαν αναγνωρίσει εγγράφως την κατάστα-
ση του κρατούμενου και είχαν προτείνει τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Ωστόσο, κατάλληλες πρω-
τοβουλίες αναλήφθηκαν μετά την παρέμβαση της αντιπροσωπείας της Επιτροπής για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων που επέμεινε για την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο προκειμένου να υπο-
βληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παρατηρήσεων, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρί-
ων συστήνει εκ νέου στις ελληνικές αρχές να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για την 
πρόσβαση των κρατουμένων από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε γιατρό και σε ιατρική περί-
θαλψη. 

4. Συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά τμήματα και στα συνοριακά φυλάκια 

24.  Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων έχει  κατ'  επανάληψη διατυπώσει  συ-
στάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στα αστυνομικά τμήματα και στα συνοριακά φυ-
λάκια, ιδίως όσον αφορά στον αριθμό των κρατουμένων,  στις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, στην 
υπαίθρια άσκηση και στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Τις συστάσεις αυτές επαναβεβαίωσε 
πρόσφατα, στην έκθεση της Επιτροπής για την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα το 200719. 
Παρότι οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν τη βούλησή τους να ανακαινίσουν τους χώρους που επισκέφθη-
κε η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων το 2007, η αντιπροσωπεία δεν διαπίστωσε σημα-
ντική βελτίωση των συνθηκών κράτησης στις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκε το 2008. 

25. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επισκέφθηκε τέσσερα 
αστυνομικά τμήματα στην Αθήνα, επτά στους νομούς Έβρου (Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), Δράμας, 
Ροδόπης, Θεσσαλονίκης και Ξάνθης και ένα στη Μυτιλήνη, στη νήσο Λέσβο. Επιπλέον, η αντιπροσω-
πεία επισκέφθηκε επτά συνοριακά φυλάκια στο νομό Έβρου (Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα). Γενι -
κά, οι  συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά τμήματα και στα συνοριακά φυλάκια παραμένουν ζοφε-
ρές, με τον υπερπληθυσμό να αποτελεί τον κανόνα. Συνοπτικά, στους προαναφερόμενους χώρους 
κράτησης, τα προβλήματα που δημιουργεί ο συνωστισμός επιδεινώνουν τις ήδη άσχημες συνθήκες 
διαβίωσης και υποβαθμίζουν περαιτέρω το επίπεδο των συνθηκών υγιεινής. 

26. Όσον αφορά στον υπερπληθυσμό, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων διαπίστωσε ότι οι κρατούμενοι ήσαν κατανεμημένοι ανισομερώς στα συνοριακά φυ-
λάκια του νομού Έβρου (Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα). Για παράδειγμα, στο συνοριακό φυλάκιο 

18 Βλέπε ανωτέρω, παράγραφο 12. 
19 Βλέπε CPT/Inf (2008) 3, παράγραφο 21. 
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Φερών 95 κρατούμενοι συνωστίζονταν σε δύο κελιά επιφάνειας 40 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, 
ενώ ήσαν κενά για μια βδομάδα όλα τα κελιά του αστυνομικού τμήματος Ισαακίου (που βρίσκεται σε 
απόσταση 50 χιλιομέτρων). Η Επιτροπή πιστεύει ότι η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των δια-
φόρων αστυνομικών τμημάτων και συνοριακών φυλακίων μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση του 
προβλήματος του υπερπληθυσμού.

27. Οι χώροι κράτησης των περισσότερων εγκαταστάσεων που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία 
είχαν  ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε φυσικό φως και σε κάποιες περιπτώσεις ήσαν ανεπαρκώς 
φωτισμένοι (κυρίως στα αστυνομικά τμήματα της Ακρόπολης και της Κυψέλης στην Αθήνα και στο 
αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης). Πολλές εγκαταστάσεις δεν διέθεταν εξαερισμό. Εκτός ελα-
χίστων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα στο συνοριακό φυλάκιο του Ίασμου, τα κελιά και οι κοι-
νόχρηστοι χώροι ήσαν βρώμικοι και σε πολλές περιπτώσεις γεμάτοι σκουπίδια.

Σχετικά, από τα χειρότερα παραδείγματα είναι το αστυνομικό τμήμα και το συνοριακό φυλάκιο 
της Ξάνθης, όπου τα κελιά είναι εξαιρετικά σκοτεινά, βρώμικα, δυσώδη και ερειπωμένα. Η Επιτροπή 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων θεωρεί ότι είναι απαράδεκτες οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτούς 
του χώρους κράτησης. 

28. Στον αντίποδα, οι συνθήκες κράτησης στο συνοριακό φυλάκιο της Θέρμης ήσαν καλές, με 
εξαίρεση την ανυπαρξία προαύλιου χώρου για υπαίθρια άσκηση. Σε αυτό το φυλάκιο κρατούνταν 
οκτώ γυναίκες σε δύο μεγάλα κελιά. Οι χώροι κράτησης, όπως και οι τουαλέτες και τα ντους, ήσαν κα-
θαροί, καλά φωτισμένοι και επαρκώς αεριζόμενοι. 

29. Όσον αφορά στις  ρυθμίσεις του ύπνου, υποτίθεται ότι κατά κανόνα παρέχονται σε κάθε 
κρατούμενο ένα στρώμα και μια κουβέρτα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές (για παράδειγμα στο συ-
νοριακό φυλάκιο των Φερών και στο αστυνομικό τμήμα και συνοριακό φυλάκιο της Ξάνθης) οι κρα-
τούμενοι ήσαν υποχρεωμένοι να μοιράζονται τα στρώματα, ενώ άλλοι κοιμούνταν σε χαρτόνια ή κου-
βέρτες που τοποθετούσαν απευθείας στο δάπεδο. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις όπου οι κρατούμενοι 
εφοδιάζονταν με στρώματα, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διαπίστωσε ότι δεν 
ήταν καλοδιατηρημένα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των κρατουμένων κατήγγειλε ότι τα  στρώμα-
τα και τα κλινοσκεπάσματα ήσαν παλιά, βρώμικα και συχνά μολυσμένα με ψείρες και ψύλλους. Σε 
πολλές περιπτώσεις, η αντιπροσωπεία διαπίστωσε ότι οι κρατούμενοι έφεραν στο σώμα τους ση-
μάδια από πρόσφατα τσιμπήματα ψειρών ή ψύλλων. Για παράδειγμα, πρόσφατα τσιμπήματα στο 
σώμα τους έφεραν τουλάχιστον οι τέσσερις από τους δέκα ανηλίκους που κρατούνταν στο συνοριακό 
φυλάκιο των Μεταξάδων.

30. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ανησυχεί ιδιαίτερα με την πρακτική που 
εφαρμόζεται στο νομό Έβρου, όπου λόγω έλλειψης χώρων κράτησης γυναίκες και άντρες συμβιώνουν 
στα ίδια κελιά. Για παράδειγμα, στο συνοριακό φυλάκιο του Σουφλίου η αντιπροσωπεία της Επιτρο-
πής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων συνάντησε τρεις γυναίκες που κρατούνταν στον ίδιο χώρο 
με 27 άντρες ενώ στο συνοριακό φυλάκιο Φερών τέσσερις γυναίκες από την Κίνα μοιράζονταν το κελί  
με περισσότερους  από σαράντα άντρες. Οι περισσότερες γυναίκες – αλλά σε κάθε περίπτωση όχι 
όλες – είχαν οικογενειακούς δεσμούς με κάποιους από τους συγκρατούμενούς τους. 

Κάποιες  από  τις  κρατούμενες  εκδήλωσαν  στα  μέλη  της  αντιπροσωπείας  την  αμηχανία  που 
ένοιωθαν λόγω της συνύπαρξης με άντρες στο ίδιο κελί, αλλά εκτίμησαν ότι ενδεχόμενο αίτημά τους 
για μεταφορά σε άλλο κελί ενείχε τον κίνδυνο της έκθεσής της σε άντρες με τους οποίους δεν είχαν 
οικογενειακούς δεσμούς. 

Η έλλειψη ξεχωριστών εγκαταστάσεων για την κράτηση γυναικών ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους 
για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής:  οι ελληνικές αρχές οφεί  -  
λουν να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

31. Σχεδόν καμία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφτηκε η αντιπροσωπεία δεν διέθετε προαύ  -  
λιο χώρο για υπαίθρια άσκηση, ούτε το νεόδμητο κτήριο όπου στεγάζονται τα κρατητήρια Μοναστη-
ρίου στη Θεσσαλονίκη (που λειτουργούν από το 2004).  Αλλά ακόμη και  όπου υπήρχε προαύλιος 
χώρος (συνοριακό φυλάκιο Φερών και αστυνομικό τμήμα Κυψέλης) σπανίως, αν όχι ουδέποτε, παρε-
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χόταν στους κρατούμενους η δυνατότητα της υπαίθριας άσκησης.
32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι ήσαν βρώμικες και συχνά πεπαλαιωμένες 

οι  ε  γκαταστάσεις των χώρων υγιεινής   (π.χ. αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων στην Αθήνα και συνοριακό 
φυλάκιο Τυχερού στην Ορεστιάδα). Κατά το χρόνο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας, σε πολλούς 
χώρους κράτησης λειτουργούσαν μόνο μερικές από τις τουαλέτες και τις ντουζιέρες.

Όσον αφορά στα είδη υγιεινής, η πρακτική δεν ήταν ίδια σε όλους τους χώρους κράτησης που 
επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία. Ορισμένα αστυνομικά τμήματα και συνοριακά φυλάκια εφοδίαζαν 
τους κρατούμενους με μικροποσότητες σαπουνιού και σκόνης καθαρισμού ενώ άλλα μόνο με σαπού-
νι. Ομοίως, το χαρτί υγείας δεν παρεχόταν σε συστηματική βάση. Οι κρατούμενοι υποχρεούνταν να 
εφοδιαστούν με δικά τους έξοδα άλλα είδη υγιεινής, όπως σαμπουάν, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρε-
μα καθώς και είδη ξυρίσματος.

33. Περαιτέρω, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διαπίστω-
σε για άλλη μια φορά ότι δεν διέθεταν κουδούνια υπηρεσίας τα περισσότερα από τα αστυνομικά τμή-
ματα και συνοριακά φυλάκια που επισκέφθηκε. 

34. Οι ελλείψεις που διαπίστωσε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων οφείλονται στο σχεδιασμό των κρατητηρίων των αστυνομικών τμημάτων και των συνοριακών 
φυλακίων να εξυπηρετούν βραχύχρονες περιόδους κράτησης. Στην πραγματικότητα, όπως διαπίστω-
σε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, πολλοί κρατούμενοι, ειδικά 
οι παράτυποι μετανάστες, παραμένουν για μήνες περιορισμένοι στις προαναφερόμενες συνθήκες. Η 
κατάσταση που επικρατούσε σε ορισμένες από τις εγκατα  στάσεις που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία,   
όπως στο αστυνομικό τμήμα και στο συνοριακό φυλάκιο της Ξάνθης, συνιστά απάνθρωπη ή εξευτελι  -  
στική μεταχείριση. 

35. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές αρχές: 
- να υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του υπερπληθυσμού στα αστυνομικά 

τμήματα και στα συνοριακά φυλάκια, μεταξύ άλλων, κατανέμοντας καλλίτερα τους κρατούμενους 
στις διάφορες εγκαταστάσεις,  

- να παρέχουν ειδικές διευκολύνσεις στις γυναίκες κρατούμενες. Ουδέποτε πρέπει να τοποθε-
τούνται στο ίδιο κελί με άντρες με τους οποίους δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς, 

-  να καθαρίσουν,  και  όπου χρειάζεται,  να ανακαινίσουν τους χώρους κράτησης,  ιδίως τις 
εγκαταστάσεις υγιεινής (ντους και τουαλέτες). Κατά προτίμηση, σε όλους τους χώρους κράτησης 
πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε επαρκή φυσικό φωτισμό,

- να εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό εξαερισμό όλων των χώρων κράτησης, 
- να παρέχουν σε όλα τα πρόσωπα που κρατούνται πέραν του 24ωρου καθημερινή πρόσβαση 

σε υπαίθρια άσκηση, 
- να εγκαταστήσουν κουδούνια υπηρεσίας σε όλους τους χώρους κράτησης, 
- να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό κάθε κρατούμενου με καθαρό στρώμα και καθαρή κου-

βέρτα, 
- να παρέχουν σε τακτική και συστηματική βάση σε όλα τα πρόσωπα που κρατούνται πέραν 

του 24ωρου ένα βασικό σετ με είδη υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων ποσοτήτων 
σαπουνιού, σκόνης καθαρισμού,  χάρτου τουαλέτας, σαμπουάν, οδοντόκρεμας, οδοντόβουρτσας 
και ειδών ξυρίσματος. 

Η Επιτροπή συστήνει να σταματήσει η λειτουργία των χώρων κράτησης του αστυνομικού τμή-
ματος και του συνοριακού φυλακίου Ξάνθης έως ότου ανακαινισθούν. 

36. Γενικότερα, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επαναλαμβάνει ότι τα κρατη-
τήρια στα αστυνομικά τμήματα και στα συνοριακά φυλάκια είναι κατάλληλα μόνο για βραχύχρονες 
περιόδους κράτησης. Σχετικά, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές 
αρχές  να  καταβάλουν  συντονισμένη  προσπάθεια  ώστε  να  σταματήσει  η  πρακτική  της  μακρο-
χρόνιας κράτησης σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
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5. Συνθήκες διαβίωσης στους ειδικούς χώρους παραμονής παράτυπων μεταναστών20 και στα 
κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων 

α. Εισαγωγή 

37. Κατά  την  επίσκεψη  της  στην  Ελλάδα  το  2008,  η  αντιπροσωπεία  της  Επιτροπής  για  την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων επισκέφθηκε εκ νέου τους χώρους κράτησης στο νομό Αττικής (κρατη-
τήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών στην Πέτρου Ράλλη και στον Ασπρόπυργο) καθώς και τους 
ειδικούς χώρους παραμονής παράτυπων μεταναστών στην Αμυγδαλέζα και στη Μυτιλήνη. Επίσης, 
επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον ειδικό χώρο παραμονής παράτυπων μεταναστών στο Φυλάκιο21 και 
τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. 

Όταν η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την Ελλάδα ήταν εκτός λειτουργίας οι ειδικοί χώροι παρα-
μονής παράτυπων μεταναστών στα Βρυσικά και στον Πέπλο.  Ωστόσο, από πληροφορίες των ελληνι-
κών αρχών, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων αντελήφθη ότι αυτοί οι χώροι κράτησης 
ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν στο μέλλον. Στο παρελθόν, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασα-
νιστηρίων είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτες τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτές τις εγκαταστάσεις22. Η εκ 
βάθρων ανακατασκευή και η εκτενής ανακαίνιση των ειδικών χώρων παραμονής παράτυπων μετα-
ναστών στα Βρυσικά και στον Πέπλο αποτελούν την ελάχιστη προϋπόθεση για την επαναλειτουρ-
γία τους 23. 

38. Κατά κανόνα, εντός λίγων ημερών από τη σύλληψή τους, οι παράτυποι μετανάστες μετα-
φέρονται  από τα αστυνομικά  ή τα  συνοριακά φυλάκια σε κρατητήρια της  αστυνομίας  ή,  σε  ορι-
σμένους νομούς, στους ειδικούς χώρους παραμονής παράτυπων μεταναστών που υπάγονται στην αρ-
μοδιότητα  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  της  Περιφέρειας  και  της  Νομαρχίας24.   Ωστόσο,  λόγω  της 
αθρόας εισροής παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, παρατηρείται  συνωστισμός στους ειδικούς 
χώρους παραμονής παράτυπων μεταναστών και στα κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, με απο-
τέλεσμα πολλοί παρανόμως εισελθόντες στη χώρα μετανάστες να κρατούνται στα αστυνομικά ή συ-
νοριακά φυλάκια για βδομάδες, ακόμα και για μήνες ή να απολύονται αμέσως. 

Οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν την αύξηση του αριθμού των ειδικών χώρων παραμονής παράτυ-
πων μεταναστών με την ίδρυση νέων στη Λέσβο και στην περιοχή των Πατρών. Περαιτέρω, όταν η 
Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επισκεπτόταν την Ελλάδα, σχεδιαζόταν η έναρξη λει-
τουργίας ενός νέου ειδικού χώρου παραμονής παράτυπων μεταναστών στη Σπάρτη. Όμως, οι αρχές 
πρέπει να είναι προετοιμασμένες για την άφιξη παράτυπων μεταναστών, των οποίων ο αριθμός υπερ-
βαίνει το μέσο όρο. Για να αποφευχθούν καταστάσεις όπως αυτή που αντιμετώπισε η Επιτροπή για 
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στη Μυτιλήνη25 πρέπει να καταρτισθούν εκ των προτέρων σχέδια 
έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων συστήνει στις ελληνικές αρχές 
να υιοθετήσουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν την αθρόα εισροή παράτυπων με-
ταναστών. 

β. Συνθήκες διαβίωσης

39. Το 2008, όταν η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την Ελλάδα εκτελούνταν εργασίας ανακαίνισης 
στα κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομίας στην  Πέτρου Ράλλη και στον  Ασπρόπυργο. Για το λόγο 
αυτό, στα κρατητήρια του Ασπρόπυργου ήσαν κατειλημμένοι λιγότεροι από τους μισούς χώρους ενώ 

20 Σημείωση της επιμελήτριας: προβλέπονται στο άρθρο 81 του Ν. 3386/2005.
21 Αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων είχε επισκεφθεί το κέντρο φιλοξενίας  

παράτυπων μεταναστών στο Φυλάκιο το Φεβρουάριο του 2007, πριν την έναρξη λειτουργίας του. 
22 Βλέπε CPT/Inf (2006) 41, παράγραφος 60, CPT/Inf (2008) 3, παράγραφος 30.
23 Την άποψη αυτή για  την επαναλειτουργία του ειδικού χώρου παραμονής παράτυπων μεταναστών του  

Πέπλου συμμερίζεται και η Ελληνική Αστυνομία, όπως ανέδειξαν οι συζητήσεις της αντιπροσωπείας με αξιωματού-
χους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. 

24 Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3386/2005, η διοικητική κράτηση των παράτυπων μεταναστών δεν υπερ-
βαίνει κατ' ανώτατο όριο το τρίμηνο.  

25 Βλέπε στη συνέχεια, παράγραφο 40. 
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στην Πέτρου Ράλλη δεν υπήρχε πρόσβαση σε πολλούς χώρους υγιεινής. Όταν η Επιτροπή επισκέφθη-
κε τις εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου κρατούνταν 54 παράτυποι μετανάστες, όλοι άντρες, επί συνο-
λικής δυναμικότητας 140 αντρών και στην Πέτρου Ράλλη 185 άντρες και 74 γυναίκες επί συνολικής 
δυναμικότητας 208 αντρών και 150 γυναικών. 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διαπίστωσε ότι συνεχί-
ζουν να ισχύουν πολλές από τις παρατηρήσεις της που αναφέρονται στην έκθεσή της για την επίσκε-
ψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα το 2007. Και στις δύο εγκαταστάσεις, οι κρατούμενοι μετα-
νάστες συνέχιζαν να έχουν δυσκολίες πρόσβασης στους χώρους υγιεινής, ιδίως τη νύχτα, με αποτέλε-
σμα να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η χρήση πλαστικής φιάλης για την ικανοποίηση των φυσικών  
αναγκών τους. Η ανακαίνιση δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές σε αυτήν την κατάσταση καθώς σε 
καμιά εγκατάσταση δεν έχει σχεδιαστεί η κατασκευή χώρων υγιεινής στους χώρους των κελιών. Έτσι, 
η πρόσβαση των κρατούμενων μεταναστών στις τουαλέτες εξαρτάται από το προσωπικό. Σχετικά ση-
μειώνεται ότι σε καμιά από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις δεν έχουν τοποθετηθεί κουδούνια 
υπηρεσίας. Περαιτέρω, όπως και κατά την επίσκεψη του 2007, διαπιστώθηκε ότι ήσαν βρώμικα τα 
στρώματα και τα κλινοσκεπάσματα με τα οποία οι αρχές εφοδίαζαν τους κρατούμενους μετανάστες. 
Εξάλλου,  και  στις  δύο εγκαταστάσεις παραμένει  προβληματική η πρόσβαση των κρατουμένων σε 
υπαίθρια άσκηση: στην Πέτρου Ράλλη οι κρατούμενοι δεν έχουν καθημερινή πρόσβαση στην ευρύχω-
ρη βεράντα του τελευταίου ορόφου ενώ στον Ασπρόπυργο δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί προαύλιος 
χώρος για υπαίθρια άσκηση παρότι υπάρχει ελεύθερος χώρος που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις. Επι-
πλέον, στον Ασπρόπυργο ήσαν σπασμένα τα τζάμια των παραθύρων ορισμένων κελιών, με αποτέλε-
σμα να είναι κρύα, ιδιαίτερα τη νύχτα. 

Συνοπτικά, στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι ικανοποιητι-
κές.

Όσον αφορά στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη και του Ασπρόπυργου, η Επιτροπή για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων συστήνει στις ελληνικές αρχές να επιμεληθούν τις ακόλουθες βελ-
τιώσεις: 

- την πρόσβαση στους χώρους υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών, 
- την τοποθέτηση κουδουνιών υπηρεσίας σε όλα τα κελιά, 
- την εφαρμογή ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την παροχή καθαρών κλινοσκεπασμάτων και 

στρωμάτων σε κάθε νεο-αφικνούμενο κρατούμενο. 
Περαιτέρω, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων συστήνει την κατασκευή υπαί-

θριου προαύλιου χώρου στα κρατητήρια του Ασπρόπυργου και την παροχή της δυνατότητας καθη-
μερινής υπαίθριας άσκησης στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη. 

40. Από την επίσκεψη του 2007 ουδεμία αλλαγή διαπίστωσε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στις εγκαταστάσεις των ειδικών χώρων παραμονής αλλοδαπών 
στη Μυτιλήνη.  Πρόκειται για πέντε αποθήκες που εξυπηρετούν τις ανάγκες κράτησης αρρένων μετα-
ναστών και για δύο αποθήκες που εξυπηρετούν τις ανάγκες κράτησης ανήλικων και γυναικών, ενώ μια 
άλλη χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Από τα τέσσερα αυτόνομα προκατασκευασμένα κτί-
σματα που το 2007 παρουσιάστηκαν στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασα-
νιστηρίων ως χώροι στέγασης των κρατούμενων γυναικών και παιδιών, ένα χρησιμοποιείται από το 
προσωπικό και τα υπόλοιπα εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης κρατουμένων που πάσχουν από λοι-
μώδη νοσήματα.   

Το 2008, όταν η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις 
της Μυτιλήνης, 720 κρατούμενοι στεγάζονταν σε χώρους σχεδιασμένους να καλύπτουν τις ανάγκες 
κράτησης 300 προσώπων.  Έτσι, ήσαν απαράδεκτες οι συνθήκες διαβίωσης των κρατούμενων μετανα-
στών: για παράδειγμα περισσότεροι από 100 εξυπηρετούνταν με δύο τουαλέτες ενώ ήσαν υποχρεω-
μένοι να μοιράζονται τα στρώματα ή να κοιμούνται απευθείας στο δάπεδο. 

Σε παρόμοιες καταστάσεις, καθίσταται προφανές ότι είναι καταδικασμένη σε αποτυχία κάθε 
προσπάθεια για τη διατήρηση των βασικών συνθηκών υγιεινής και, γενικότερα, για την παροχή απο-
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δεκτών υπηρεσιών κοινωνικής και ιατρικής περίθαλψης. Πράγματι, οι διαρροές στις υδραυλικές εγκα-
ταστάσεις των χώρων υγιεινής, ο κακός αερισμός, η γενικότερη εξαθλίωση και η απουσία καθημερινής 
υπαίθριας άσκησης καθιστούν επικίνδυνους για την υγεία, τόσο του προσωπικού όσο και των κρατου-
μένων, τους ειδικούς χώρους παραμονής αλλοδαπών στη Μυτιλήνη επιβάλλοντας την άμεση λήψη 
μέτρων έκτακτης ανάγκης. Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
συστήνει στις ελληνικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συν-
θήκες διαβίωσης στους ειδικούς χώρους παραμονής αλλοδαπών της Μυτιλήνης. 

41. Τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσολονίκης είναι στον πρώτο όροφο ενός κτι-
ρίου που βρίσκεται στα προάστια της πόλης.  Την ημέρα της επίσκεψης, 108 άντρες κρατούμενοι στε-
γάζονταν σε εννέα δωμάτια, που το καθένα έχει επιφάνεια 60 τετραγωνικών μέτρων. Όλα τα κελιά 
διαθέτουν τουαλέτα, ενώ οι κρατούμενοι καταβάλουν προσπάθεια να διατηρήσουν καθαρούς τους 
χώρους διαβίωσής τους, με τη χρήση απορρυπαντικών που τους παρέχουν οι αρχές. Μεγάλα παράθυ-
ρα εξασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση των κρατουμένων στο φυσικό φως ενώ ήταν επαρκής και ο  
τεχνητός  φωτισμός.  Ωστόσο,  δεν  υπήρχαν  κρεβάτια  στα  δωμάτια:  οι  κρατούμενοι  κοιμούνταν  σε 
βρώμικα στρώματα και κλινοσκεπάσματα που τοποθετούσαν απευθείας στο δάπεδο.  Περαιτέρω, δεν 
υπήρχε προαύλιος χώρος για υπαίθρια άσκηση. 

Οι ειδικοί χώροι παραμονής παράτυπων αλλοδαπών στο Φυλάκιο άρχισαν να λειτουργούν την 
άνοιξη του 2007. Την ημέρα της επίσκεψης, κρατούνταν 343 παράτυποι μετανάστες, συμπεριλαμβα-
νομένων 26 γυναικών και τριών νεαρών παιδιών. Οι κρατούμενοι στεγάζονταν σε επτά κοιτώνες, συ-
μπεριλαμβανομένου ενός απομονωμένου δωματίου που εξυπηρετούσε τις ανάγκες διαβίωσης των 
γυναικών και των νεαρών παιδιών. 

Οι κοιτώνες είχαν πρόσβαση σε φυσικό φως και διέθεταν επαρκή τεχνητό φωτισμό και αερι-
σμό. Όλοι οι κρατούμενοι κοιμούνταν σε κρεβάτι και τους είχαν παρασχεθεί κουβέρτες. Ωστόσο, λόγω 
του συνωστισμού των κρεβατιών στους κοιτώνες ήταν  σοβαρή η έλλειψη ζωτικού χώρου διαβίωσης26. 
Το περιβάλλον περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας επέτεινε η περιορισμένη δυνατότητα προαυ-
λισμού των κρατουμένων. Παρότι οι εγκαταστάσεις διαθέτουν κατάλληλο προαύλιο χώρο, στους κρα-
τούμενους παρέχεται η δυνατότητα ημερήσιας υπαίθριας άσκησης μόνο για  15 – 20 λεπτά. 

Σε αντίθεση με άλλες εγκαταστάσεις κράτησης που επισκέφτηκε η αντιπροσωπεία, η λειτουργία 
του ειδικού χώρου παραμονής αλλοδαπών στο Φυλάκιο αναδείκνυε ότι ήταν αποτελεσματική η συ-
νεργασία των υπηρεσιών της Αστυνομίας, της Περιφέρειας και της Νομαρχίας. Έτσι, δεν διαπιστώθη-
καν παραλείψεις στη συντήρηση των χώρων, δεν υπήρχαν προβλήματα με την παροχή ειδών προσω-
πικής υγιεινής, όπως είναι τα απορρυπαντικά, το χαρτί τουαλέτας και η οδοντόπαστα ενώ τα στρώμα-
τα και τα κλινοσκεπάσματα ήταν επαρκώς καθαρά και άφθονα. Ο ειδικός χώρος παραμονής αλλοδα-
πών στο Φυλάκιο αποδεικνύει ότι είναι εφικτή η συντήρηση και η καθαριότητα ενός μεγάλου κέντρου 
κράτησης όταν συνεργάζονται αποτελεσματικά οι υπηρεσίες της Αστυνομίας, της Περιφέρειας και της 
Νομαρχίας. 

42. Το  κέντρο κράτησης ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα παρέχει κατ' αρχήν κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης. Οι τέσσερις μεγάλοι κοιτώνες είναι εξοπλισμένοι με πλίθινα κρεβάτια και έχουν επαρκή 
πρόσβαση σε φως, φυσικό και τεχνητό. Επιπλέον, διαθέτει προαύλιο χώρο καθώς και ένα μεγάλο δω-
μάτιο δραστηριοτήτων εξοπλισμένο με υπολογιστές και  τηλεόραση. Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχουν 
τουαλέτες  στα  κελιά,  οι  ανήλικοι  αναγκάζονται  να  χρησιμοποιούν  πλαστικές  φιάλες  για  την 
ικανοποίηση των φυσικών αναγκών τους στη διάρκεια της νύχτας. 

Κατά την επίσκεψή της στα κρατητήρια της Αμυγδαλέζας, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για 
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διαπίστωσε ότι κρατούνταν 42 ανήλικοι σε χώρους που έχουν σχε-
διαστεί για την κάλυψη των αναγκών 40 κρατουμένων. 

43. Στους  ειδικούς χώρους παραμονής αλλοδαπών και  στα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία των 
αστυνομικών αρχών κρατητήρια που επισκέφθηκε η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, 
οι κρατούμενοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ικανοποίηση των αναγκών προσωπικής υγιεινής, κυρί-

26 Για παράδειγμα στον κοιτώνα Νο. 5, επιφάνειας 108 τετραγωνικών μέτρων, είχαν τοποθετηθεί 80 κρεβάτια.  
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ως επειδή τους  παρέχονταν ανεπαρκείς  ποσότητες  απορρυπαντικών και  ειδών ατομικής  υγιεινής. 
Ενόψει της επισφαλούς κατάστασης της υγείας πολλών εκ των ενδιαφερομένων, οι ελληνικές αρχές 
οφείλουν να εξετάσουν κατά προτεραιότητα το ζήτημα της (προσωπικής) υγιεινής. 

44. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές αρχές να εξασφαλί-
σουν σε όλους τους χώρους κράτησης που επισκέφθηκε: 

- την αναθεώρηση των ποσοστών πληρότητας, ώστε να παρέχεται σε κάθε κρατούμενο ένας 
ελάχιστος ζωτικός χώρος επιφάνειας τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων, 

- την παροχή κρεβατιού ή πλινθόκτιστης κατασκευής καθώς και καθαρών κλινοσκεπασμάτων 
και στρώματος σε όλους τους κρατούμενους,  

- την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των κρατουμένων στους χώρους υγιεινής, συμπεριλαμβα-
νομένων των νυκτερινών ωρών,  

- τη δυνατότητα των κρατουμένων να διαβιώνουν μεγάλο μέρος της ημέρας εκτός των κελιών 
τους και να έχουν τουλάχιστον ωριαία υπαίθρια άσκηση ημερησίως, 

-  τον εφοδιασμό των κρατουμένων, οποτεδήποτε, με επαρκείς ποσότητες  απορρυπαντικών 
και ειδών ατομικής υγιεινής.

γ. Καθεστώς κράτησης 

45. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διαπιστώνει ότι οι  
κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες υπάγονται στο ίδιο καθεστώς που προβλέπεται για τους υπόδι-
κους. Δεν έχει ολοκληρωθεί η υιοθέτηση Κανονισμού Λειτουργίας για τους ειδικούς χώρους παραμο-
νής αλλοδαπών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν. 3386/2005. Έτσι, σχεδόν τρία χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος του Νόμου περί Αλλοδαπών, δεν υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας για τα κριτήρια 
του καθεστώτος στο οποίο υπάγονται οι κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες. Για άλλη μια φορά τα 
ευρήματα της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων αναδεικνύουν ότι  είναι  επιτακτική 
ανάγκη η υιοθέτηση των προαναφερόμενων κριτηρίων, που διασφαλίζοντας διαφοροποιημένο καθε-
στώς παρέχουν στους κρατούμενους τη δυνατότητα ψυχαγωγίας και ενασχόλησης με διάφορες δρα-
στηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ωριαίου προαυλισμού τους. Περαιτέρω, ο Κανονισμός Λει-
τουργίας θα πρέπει να ορίζει τους κανόνες που διέπουν την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών ια-
τρικής και κοινωνικής φροντίδας και να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στη διατήρηση της τάξης και 
στην πειθαρχία. Προς το παρόν, οι υπάλληλοι επιβολής του νόμου στους οποίους έχει ανατεθεί η φύ-
λαξη των ειδικών χώρων κράτησης παράτυπων αλλοδαπών αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν ελλείψει 
οδηγιών για τα μέτρα που οφείλουν να λάβουν στην περίπτωση αναταραχών ή διασάλευσης της 
τάξης.  Παρόμοιος  Κανονισμός  Λειτουργίας  θα  πρέπει  να  υιοθετηθεί  και  για  τα  κρατητήρια  που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών. 

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων συστήνει στις ελληνικές ελληνικές αρχές να 
υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα για την εκπόνηση και την υλοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, 
Κανονισμού Λειτουργίας τόσο για τους ειδικούς χώρους παραμονής των αλλοδαπών όσο και για τα  
κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.  

46. Όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις της, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρί-
ων διαπίστωσε σε όλες σχεδόν τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκε ότι δεν παρεχόταν στους κρατού-
μενους η δυνατότητα να έχουν δραστηριότητες με αποτέλεσμα να κοιμούνται και να χασομερούν σε 
καθημερινή βάση στα κελιά τους. Σε καμιά από τις εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν βιβλία, εφημερίδες  
και/ή περιοδικά ή επιτραπέζια παιγνίδια.  Στο Φυλάκιο δεν χρησιμοποιούνταν τα γήπεδα βόλεϊ και 
μπάσκετ λόγω της έλλειψης προσωπικού. Παρόμοια ήταν η κατάσταση στις εγκαταστάσεις της Μυτι-
λήνης και της Πέτρου Ράλλη. 

Ωστόσο, σε ορισμένες εγκαταστάσεις, όπως στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, είχαν 
εγκατασταθεί τηλεοράσεις στους διαδρόμους των κρατητηρίων για να βλέπουν οι κρατούμενοι από 
τα κελιά τους. Πρόκειται για θετικό βήμα, αλλά η πρόσβαση στην τηλεόραση δεν αντικαθιστά την 
ανάγκη παροχής κατάλληλου καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών και ψυχαγωγικών 
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δραστηριοτήτων. 
Μόνο στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας καταβλήθηκαν  προσπάθειες για την παροχή της 

δυνατότητας ενασχόλησης με διάφορες δραστηριότητες: οι πόρτες των κοιτώνων παρέμεναν ανοικτές 
τις περισσότερες ώρες του 24ωρου και έτσι οι ανήλικοι κρατούμενοι είχαν πρόσβαση στο χώρο των 
δραστηριοτήτων, που χρησιμοποιείται και ως τραπεζαρία.  

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων συστήνει εκ νέου στις ελληνικές αρχές να 
υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν το κατάλληλο φάσμα δραστηριοτήτων 
στα πρόσωπα που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία στους ειδικούς χώρους παραμονής 
των παράτυπων μεταναστών και στα κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. 

47. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων τόνισε στο παρελθόν ότι, είναι καταδικα-
σμένη σε αποτυχία κάθε προσπάθεια εξασφάλισης κατάλληλου καθεστώτος περιορισμού της προσω-
πικής ελευθερίας των παράτυπων μεταναστών στους ειδικούς χώρους παραμονής και στα κρατητήρια 
της Ελληνικής Αστυνομίας αν οι σχετικές δομές δεν είναι στελεχωμένες με επαρκές και εξειδικευμένο 
προσωπικό27.  Προς το παρόν, η στελέχωση των ειδικών χώρων παραμονής των παράτυπων μετανα-
στών και των κρατητηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας επιτρέπει στους αρμόδιους υπαλλήλους να εκ-
πληρώνουν μόνον το έργο της φύλαξης. Για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στο 
Φυλάκιο μια ομάδα έξη συνοριοφυλάκων ήταν υπεύθυνη για τη φύλαξη 343 κρατουμένων, ενώ στη 
Μυτιλήνη μόλις πέντε συνοριοφύλακες έφεραν την ευθύνη φύλαξης 720 κρατουμένων. Κοινωνικός 
λειτουργός έχει διοριστεί τόσο στο Φυλάκιο όσο και στη Μυτιλήνη: όμως η παρουσία τους και το έργο 
τους δεν έχουν κάποιο αξιοπρόσεκτο αποτέλεσμα.  Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
καλεί τις ελληνικές αρχές να αναθεωρήσουν τη στελέχωση των ειδικών χώρων παραμονής των πα-
ράτυπων μεταναστών και των κρατητηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

δ. Εστίαση

48. Δεν διέπεται από κοινούς κανόνες η σίτιση των κρατουμένων στις διάφορες εγκαταστάσεις 
κράτησης που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων. 
Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέχονται στους κρατούμενους τροφή και εμφιαλωμένο 
νερό με βάση τα τροφεία που ανέρχονται ημερησίως στο ποσό των 5,87 ευρώ, πολλοί μετανάστες πα-
ραπονέθηκαν ότι αδυνατούσαν να προμηθευθούν περισσότερα από δύο σάντουιτς την ημέρα.  Οι 
αστυνόμοι με τους οποίους συνομίλησε η Επιτροπή επιβεβαίωσαν αυτήν την κατάσταση. Η Επιτροπή 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων συστήνει να διασφαλιστεί η επαρκής σίτιση όλων των κρα-
τουμένων,  που διαβιούν  στους  χώρους  παραμονής  παράτυπων μεταναστών,  συμπεριλαμβανο-
μένου τουλάχιστον ενός  μαγειρεμένου γεύματος (κατά προτίμηση ζεστού) ημερησίως. 

ε. Ιατρική περίθαλψη 

49. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων διαπίστωσε ότι δεν 
ήταν τακτική η παρουσία ιατρικού προσωπικού στους περισσότερους χώρους παραμονής παράτυπων 
μεταναστών και στα κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομία: στο Φυλάκιο, όπου κρατούνταν 370 μετα-
νάστες εργάζονταν μόνον ένας γιατρός και δύο νοσοκόμες πλήρους απασχόλησης ενώ στη Μυτιλήνη 
(όπου κρατούνταν 300 παράτυποι μετανάστες) δύο γιατροί μερικής απασχόλησης.

Για την Πέτρου Ράλλη και την Αμυγδαλέζα, έχουν υιοθετηθεί ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες 
ένας γιατρός γενικής ιατρικής, μια νοσοκόμα και ένας ψυχολόγος πλήρους απασχόλησης υποχρεού-
νται να καλύπτουν τις ανάγκες ιατρικής φροντίδας των κρατουμένων και στις δύο εγκαταστάσεις.

Αντίθετα, δεν έχει προβλεφθεί η παρουσία ιατρικού προσωπικού στα κρατητήρια της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τον  αυξανόμενο  αριθμό  των  παράτυπων  μεταναστών  που κρατούνται 
στους ειδικούς χώρους παραμονής και στα κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, η Επιτροπή για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων συστήνει στις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν το ιατρικό προσωπικό 

27 Βλέπε CPT/Inf (2006) 41, παράγραφο 71 και CPT/Inf (2008) 3, παράγραφο 34. 
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που απασχολείται  στις  εγκαταστάσεις  της  Αμυγδαλέζας,  του  Φυλακίου,  της  Μυτιλήνης  και  της 
Πέτρου Ράλλη. Περαιτέρω, για τα κρατητήρια του Ασπρόπυργου και της Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή 
για  την Πρόληψη  των Βασανιστηρίων συστήνει  την  ίδρυση  επαρκώς  στελεχωμένης  και  εξοπλι-
σμένης υπηρεσίας ιατρικής φροντίδας. 

50. Λαμβάνοντας υπόψη τους υγειονομικής φύσης κινδύνους που διαπιστώθηκαν στις εγκατα-
στάσεις κράτησης παράτυπων μεταναστών στη Μυτιλήνη, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων εκφράζει  την ανησυχία της επειδή η μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί  Χωρίς Σύνορα» 
απέσυρε το προσωπικό της από αυτές, προφανώς λόγω προβλημάτων συνεργασίας με τις ελληνικές 
αρχές. Για παράδειγμα, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ενημε-
ρώθηκε ότι οι ασθενείς είχαν πρόσβαση στο προσωπικό της οργάνωσης μέσω κιγκλιδωμάτων. Η Επι-
τροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επιθυμεί να ενημερωθεί για τις θέσεις των ελληνικών 
αρχών επ' αυτού του ζητήματος. 

51. Όπως συνέβαινε και το 2007, στους νομούς Έβρου και Λέσβου καθώς και στις εγκαταστάσεις 
της Πέτρου Ράλλη, οι παράτυποι μετανάστες που συλλαμβάνονται υποβάλλονται σε εξετάσεις φυμα-
τίωσης. Ωστόσο, παρόμοιες εξετάσεις δεν πραγματοποιούνται σε άλλους νομούς και άλλους ειδικούς 
χώρους παραμονής των παράτυπων μεταναστών. Περαιτέρω, σε καμιά από τις εγκαταστάσεις κράτη-
σης που επισκέφθηκε  η αντιπροσωπεία της  Επιτροπής για  την  Πρόληψη των Βασανιστηρίων  δεν 
πραγματοποιούνταν εξετάσεις για άλλες μεταδοτικές ασθένειες. 

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων επαναλαμβάνει ότι η ολοκληρωμένη και ενδε-
λεχής εξέταση των παράτυπων μεταναστών για μεταδοτικές ασθένειες είναι απαραίτητη για την υγεία 
των κρατουμένων, του προσωπικού αλλά και του ελληνικού πληθυσμού. Εν προκειμένω σημειώνεται 
ότι για λόγους προστασίας από τις λοιμώξεις, το προσωπικό όλων σχεδόν των χώρων κράτησης πα-
ράτυπων  μεταναστών  έχει  εφοδιασθεί  με  χειρουργικές  μάσκες  και  γάντια.   Η  Επιτροπή  για  την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων καλεί τις ελληνικές αρχές να υιοθετήσουν μέτρα που διασφαλίζουν 
τη συστηματική υποβολή όλων των παράτυπων μεταναστών σε ιατρικές εξετάσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων των μεταδοτικών ασθενειών. 

6. Συμπεράσματα 

52. Τα ευρήματα της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων κατά την επίσκεψη που 
πραγματοποίησε στην Ελλάδα το 2008 επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο κακομε-
ταχείρισης όσοι συλλαμβάνονται από τους Έλληνες αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Ταυτόχρονα, 
όμως, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος αφού σε σύγκριση με τις προηγούμενες 
επισκέψεις της αντιπροσωπείας της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στην Ελλάδα 
ήσαν λιγότεροι οι παράτυποι μετανάστες που κατήγγειλαν κακομεταχείριση.  

Όσον αφορά στην πρόληψη της κακομεταχείρισης, η Επιτροπή εκφράζει την έκπληξή της για την 
παρατεταμένη ανυπαρξία συστηματικής ή διαρθρωτικής  προσέγγισης για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου.  Δεν υπάρχει  ανεξάρτητος μηχανισμός για την εξέταση των καταγγελιών που στρέφονται 
κατά των αστυνομικών, ούτε ανεξάρτητη αρχή για την  επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κράτησης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών υπηρεσιών, ούτε  κριτήρια για τη συστηματική 
παραπομπή σε ιατροδικαστή όσων καταγγέλλουν κακομεταχείριση κατά την προσαγωγή τους ενώπιον 
δικαστή. Σε  πολλές περιπτώσεις, δεν είναι ικανοποιητικές οι ρυθμίσεις πρόσβασης σε δικηγόρο ή για-
τρό. Για άλλη μια φορά η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων σχημάτισε την εντύπωση 
ότι,  στην  Ελλάδα,  η  καταπολέμηση της  κακομεταχείρισης  από  τους  αξιωματούχους  επιβολής του 
νόμου εξαρτάται εν πολλοίς από την προσωπική πρωτοβουλία.

Τόσο με κανονισμούς όσο και με δημόσιες δηλώσεις, οι ελληνικές αρχές κατέστησαν σαφές ότι 
δεν προτίθενται να ανεχθούν οιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης από τους αξιωματούχους επιβολής 
του νόμου. Ωστόσο, για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου είναι θεμελιώδους σημασίας αφενός η  
εφαρμογή αυστηρότερου συστήματος που εγγυάται την ενδελεχή, άμεση και αποτελεσματική εξέτα-
ση των σχετικών ισχυρισμών από ανεξάρτητη αρχή και αφετέρου η προσήκουσα τιμωρία των αυτουρ-
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γών των σχετικών πράξεων. Περαιτέρω, σημαντικό στοιχείο είναι η διαφάνεια του προαναφερόμενου 
συστήματος, ώστε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους διοικούμενους και να θεωρείται δίκαιο από τους 
υπαλλήλους επιβολής του νόμου. 

53. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων οφείλει να επαναλάβει ότι, στην Ελλάδα, 
παραμένουν απαράδεκτες οι συνθήκες κράτησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των παράτυπων με-
ταναστών που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία.  

Οι χώροι κράτησης στα αστυνομικά τμήματα και στα συνοριακά φυλάκια έχουν σχεδιαστεί για 
να εξυπηρετούν βραχύχρονες περιόδους κράτησης και ουδέποτε πρέπει να χρησιμοποιούνται για πα-
ρατεταμένες περιόδους στέρησης της προσωπικής ελευθερίας. Οι συνθήκες κράτησης, υγιεινής και 
πρόσβασης  στην  ιατρική  φροντίδα  είναι  απαράδεκτες  ακόμη  και  στις  περιπτώσεις  βραχύχρονης 
κράτησης. Σχετικά, επιβάλλεται η ριζική βελτίωσή τους.  

Τόσο οι ειδικοί χώροι παραμονής των παράτυπων μεταναστών όσο και τα κρατητήρια των αστυ-
νομικών υπηρεσιών εξακολουθούν να παρουσιάζουν τις ίδιες ελλείψεις που διαπίστωσε η Επιτροπή 
κατά τις επισκέψεις της στην Ελλάδα το 2005 και το 2007. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων εκτιμά ότι οι υπό ίδρυση νέοι χώροι παραμονής παράτυπων μεταναστών στη Λέσβο και στην 
περιοχή της Πάτρας παρέχουν στις ελληνικές αρχές την ευκαιρία δημιουργίας  κατάλληλα σχεδια-
σμένων κέντρων για τους μετανάστες που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία δυνάμει της με-
ταναστευτικής νομοθεσίας.  Εφιστάται  η προσοχή στο σχεδιασμό και στη διαρρύθμιση αυτών των 
κέντρων ώστε να αποφευχθούν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις τόσο της Πέτρου 
Ράλλη όσο και του Φυλακίου.  

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων αναγνωρίζει ότι έχει αυξηθεί το κύμα εισροής 
παράτυπων μεταναστών στην  Ελλάδα.  Ωστόσο,  τούτο  δεν  δικαιολογεί  τις  άσχημες  συνθήκες  που 
βιώνουν οι κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
θεωρεί ότι είναι επωφελής η βελτίωση της οργάνωσης και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
βασικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της στέγασης και της φροντίδας των κρατούμε-
νων παράτυπων μεταναστών. Η λειτουργία του ειδικού χώρου παραμονής παράτυπων μεταναστών 
στο Φυλάκιο αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική συνεργασία όλων των αρμόδιων κρατικών και τοπι-
κών υπηρεσιών συμβάλλει στη   διατήρηση ευλόγως καθαρών και καλοσυντηρημένων εγκαταστάσε-
ων. 

54. Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων υπενθυμίζει ότι επισκέφθηκε για πρώτη 
φορά την Ελλάδα το Μάρτιο του 1993. Δέκα πέντε χρόνια μετά από αυτήν την πρώτη επίσκεψη, η Επι-
τροπή βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να επαναλάβει πολλές από τις συστάσεις της για την πρόληψη 
της κακομεταχείρισης. Για παράδειγμα, παραμένουν επίκαιρες οι συστάσεις του 1993 για τις ιατροδι-
καστικές εξετάσεις όταν καταγγέλλεται κακομεταχείριση καθώς και οι συστάσεις για την τήρηση των 
θεμελιωδών εγγυήσεων των κρατουμένων, όπως είναι ειδικότερα το δικαίωμα πρόσβασης σε γιατρό 
και σε δικηγόρο.  Ομοίως, οι ελληνικές αρχές αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τις συστάσεις της για τη ριζι-
κή βελτίωση των συνθηκών κράτησης των παράτυπων μεταναστών, που επαναλαμβάνονται σε όλες 
τις εκθέσεις από το 1997.

Όλα αυτά τα χρόνια η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων έχει καταβάλει σημαντι -
κές προσπάθειες για να πείσει τις ελληνικές αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις της. Από το 1993, η  
Επιτροπή επισκέφθηκε την Ελλάδα οκτώ φορές και διεξήγαγε υψηλού επιπέδου διάλογο με τις ελλη-
νικές αρχές σε δύο περιπτώσεις, πιο πρόσφατα το Φεβρουάριο του 2007. Όμως, ελάχιστα ήσαν τα 
αποτελέσματα. 

Για άλλη μια φορά, κατέστη σαφές για την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ότι 
για τη βελτίωση της κατάστασης στην πράξη είναι επείγουσα η ανάγκη ρητής δέσμευσης στο υψη -
λότερο δυνατό επίπεδο.  Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ευελπιστεί ότι η απάντηση 
των ελληνικών αρχών στην παρούσα έκθεση θα καταστήσει σαφή τη βούλησή τους να εφαρμόσουν 
τις συστάσεις της.  
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