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ΑΦΟΤ ΚΕΦΣΘΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

   Απ` όλθ τθ ςχετικι με τθν απόδειξθ διαδικαςία, τισ ζνορκεσ κατακζςεισ των μαρτφρων 
κατθγορίασ, τα ζγγραφα που αναγνϊςκθκαν ςε ςυνδυαςμό με τισ απολογίεσ των 
κατθγορουμζνων και απ` όλθ γενικά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αποδείχκθκε ότι: τθν 
Θγουμενίτςα ςτισ 30-09 προσ 01-10-2012, όντασ οι κατθγοροφμενοι κρατοφμενοι ςτα 
κρατθτιρια τθσ αςτυνομικισ διεφκυνςθσ Θεςπρωτίασ που βρίςκονται ςτο λιμζνα 
Θγουμενίτςασ, ενεργϊντασ με πρόκεςθ, απζδραςαν.  

Ειδικότερα, ςτουσ ωσ άνω τόπο και χρόνο, και ενϊ οι φφλακεσ των κρατθτθρίων 
απαςφάλιςαν και ειςιλκαν ςε αυτά, προκειμζνου να αφαιρζςουν τα απορρίμματα των 
κρατουμζνων, οι τελευταίοι τουσ απϊκθςαν βίαια ενϊ άνοιγαν τθν είςοδο των 
κρατθτθρίων, με αποτζλεςμα οι μεν φφλακεσ να αδρανοποιθκοφν, οι δε κατθγοροφμενοι 
να εξζλκουν των κρατθτθρίων και να διαφφγουν προσ άγνωςτθ κατεφκυνςθ. 

   Από το ςφνολο του αποδεικτικοφ υλικοφ τθσ δίκθσ, αδιαμφιςβιτθτα ςυνάγεται ότι ζνασ 
ζκαςτοσ των κατθγορουμζνων τζλεςε τθν άδικθ πράξθσ τθσ απόδραςθσ κρατουμζνου 
(άρκρο 173 παρ. 1 ΠΚ). Θ πράξθ αυτι είναι αρχικά και τελικά άδικθ και επιπλζον αρχικά 
καταλογιςτι ςε κακζνα των δραςτϊν τθσ. Όμωσ αποδείχκθκε επιπλζον ότι οι ςυνκικεσ 
κράτθςθσ που βίωναν οι κατθγοροφμενοι κρατοφμενοι μζχρι τθν θμζρα απόδραςθσ τουσ 
και ειδικότερα ο πρϊτοσ επί εννζα θμζρεσ, ο δεφτεροσ επί ζνα μινα, ο τρίτοσ επί δεκαζξι 
θμζρεσ, ο τζταρτοσ επί δεκαεπτά θμζρεσ, ο πζμπτοσ επί τριάντα θμζρεσ, ο ζκτοσ επί τριάντα 
δφο θμζρεσ, ο ζβδομοσ, όγδοοσ και ζνατοσ επί δεκαοκτϊ θμζρεσ, ο δζκατοσ επί τριάντα δφο 
θμζρεσ, ο ενδζκατοσ επί τριάντα τζςςερισ θμζρεσ, ο δωδζκατοσ επί τριάντα μία θμζρεσ, ο 
δζκατοσ τρίτοσ επί τριάντα ζξι θμζρεσ, ο δζκατοσ τζταρτοσ επί τριάντα πζντε θμζρεσ και ο 
δζκατοσ πζμπτοσ επί ςαράντα πζντε θμζρεσ, είναι άκλιεσ και άκρωσ επικίνδυνεσ για 
ανκρϊπινα όντα, δεδομζνου ότι: 1)Σο κρατθτιριο ςτο οποίο κρατοφνταν ουδζποτε 
κακαρίηεται ι απολυμαίνεται και γενικότερα δεν τθροφνται εντόσ αυτοφ οφτε οι 
ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ κακαριότθτασ και υγιεινισ (υπάρχει μόνο μία χθμικι τουαλζτα για 
όλουσ τουσ κρατουμζνουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο που κοιμοφνται, δεν υφίςταται ςτο 
κρατθτιριο καμία παροχι νεροφ, οι δε κρατοφμενοι υποφζρουν από ψείρεσ, ψφλλουσ, 
ψωρίαςθ, τφφο, δερματικζσ πακιςεισ και λοιπζσ λοιμϊδεισ μεταδοτικζσ ι μθ αςκζνειεσ). 
Ζτςι, ο χϊροσ κράτθςθσ των κατθγορουμζνων αποτελεί ςοβαρι εςτία μικροβίων, ιϊν και 
λοιπϊν βλαπτικϊν για τον άνκρωπο μικροοργανιςμϊν, θ ανάπτυξθ των οποίων ευνοείται 



από τθ ςυνεχι ςϊρευςθ μεγάλου αρικμοφ κρατουμζνων από διάφορεσ χϊρεσ προζλευςθσ 
(κυρίωσ τθσ Αςίασ ι τθσ Αφρικισ), που δεν ζχουν πλυκεί / κακαριςτεί ι αλλάξει ρουχιςμό 
επί εβδομάδεσ ι και μινεσ. 2)το εν λόγω κρατθτιριο, που ζχει ςυνολικό εμβαδά 15,00 m2 
ςτοιβάηονται άνω των 30 άτομα, με αποτζλεςμα να μθν επαρκεί ο χϊροσ για όλουσ και να 
αδυνατοφν να ξαπλϊςουν όλοι τα βράδια ςτο ζδαφοσ (δεν υφίςτανται κλίνεσ) για να 
κοιμθκοφν. 3)Οι κατθγοροφμενοι ιςαν περιοριςμζνοι ςτο κρατθτιριο επί 24 ϊρεσ το 
24τετράωρο χωρίσ δυνατότθτα εξόδου, άςκθςθσ, αναψυχισ ι αυλιςμοφ (βλ. τισ κατακζςεισ 
των μαρτφρων και τισ απολογίεσ των κατθγορουμζνων). 

  Με τα δεδομζνα αυτά, κρίνεται ότι ζλαβε χϊρα παραβίαςθ των διατάξεων του άρκρου 3 
τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (Ε..Δ.Α.) για απαγόρευςθ τθσ 
απάνκρωπθσ και εξευτελιςτικισ μεταχείριςθσ ανκρϊπων, που κυρϊκθκε με το ν.δ. 53/1974 
και κατιςχφει κάκε άλλθσ αντίκετθσ θμεδαπισ ρφκμιςθσ δυνάμει του άρκρου 28 § 1 . 
Βζβαια, τα ςτερθτικά τθσ ελευκερίασ μζτρα ςυνοδεφονται αναπόφευκτα από ταλαιπωρία 
και ταπείνωςθ, κακϊσ πρόκειται για μία αναπόδραςτθ πραγματικι κατάςταςθ, θ οποία ωσ 
τζτοια και αφ` εαυτισ δεν επιφζρει παραβίαςθ του άρκρου 3 τθσ Ε..Δ.Α. Θ διάταξθ αυτι 
επιβάλλει εντοφτοισ ςτο κράτοσ να εξαςφαλίηει ότι οποιοδιποτε ςτερθκζν τθσ ελευκερίασ 
του πρόςωπο κρατείται υπό ςυνκικεσ ςυμβατζσ με το ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ 
αξιοπρζπειασ (βλ. και άρκρο 2 § 1 ), ότι οι τρόποι εκτζλεςθσ των μζτρων δεν το 
υποβάλλουν ςε αγωνία ι δοκιμαςία, τθσ οποίασ θ ζνταςθ υπερβαίνει το αναπόφευκτο 
επίπεδο πόνου ι ταλαιπωρίασ, το οποίο ςυνεπάγεται ζνα τζτοιο μζτρο και, λαμβανομζνων 
υπόψθ των πρακτικϊν απαιτιςεων τθσ φυλάκιςθσ / κράτθςθσ, ότι θ υγεία και θ ευεξία του 
διαςφαλίηονται με τρόπο επαρκι (βλ. Ε.Δ.Δ.Α. Seydmajed κατά Ελλάδοσ αρικμ. 6376/12, 
Kudla κατά Πολωνίασ *GC+, αρικμ. 30210/96 §§ 92 - 94, CEDH 2000 - XI και Mouisel κατά 
Γαλλίασ, αρικμ. 67623/01 § 40, CEDH 2002-IX). 

   τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, οι κατθγοροφμενοι κρατοφνταν ςυλλθφκζντεσ για παράνομθ 
είςοδο ςτθν θμεδαπι και / ι κατοχι / χριςθ πλαςτϊν ταξιδιωτικϊν εγγράφων, 
προκειμζνου να εκτελεςτεί διοικθτικι απόφαςθ απζλαςθσ τουσ από τθ χϊρα. Με τα 
δεδομζνα αυτά, αφενόσ θ διάρκεια και αφετζρου οι ςυνκικεσ κράτθςθσ τουσ κεωρείται ότι 
παραβιάηουν τισ Ε..Δ.Α. 3, 8, 13 και  2 § 1. Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται ότι απζδραςαν για να 
αποτρζψουν ςοβαρό και αναπότρεπτο με άλλα μζςα κίνδυνο που απειλοφςε χωρίσ δικι 
τουσ υπαιτιότθτα τθν υγεία τουσ και ειδικότερα για να αποτρζψουν τθ μόλυνςθ τουσ από 
μεταδοτικζσ μολυςματικζσ αςκζνειεσ, δεδομζνθσ τθσ ιδιαιτζρωσ δυςχεροφσ πρόςβαςθσ 
τουσ ςε ιατρικι φροντίδα, φαρμακευτικι αγωγι και νοςοκομειακι περίκαλψθ. Για το λόγο 
αυτό κρίνεται ότι αίρεται ο αρχικόσ καταλογιςμόσ τθσ (αρχικϊσ και τελικϊσ) άδικθσ πράξθσ 
τθσ απόδραςθσ που τζλεςαν, ςφμφωνα με το άρκρο 32 ΠΚ και πρζπει να κθρυχκοφν 
άπαντεσ ακϊοι. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

   Δικάηοντασ με παρόντεσ τουσ κατθγορουμζνουσ: 1+ ... 17+ 

   ΚΘΡΤΕΙ αυτοφσ ακϊουσ, λόγω ςυνδρομισ των προχποκζςεων εφαρμογισ τθσ ΠΚ 32, 

του ότι: τθν Θγουμενίτςα ςτισ 30-09 προσ 01-10-2012, όντασ οι κατθγοροφμενοι 

κρατοφμενοι ςτα κρατθτιρια τθσ αςτυνομικισ διεφκυνςθσ Θεςπρωτίασ που βρίςκονται ςτο 

λιμζνα Θγουμενίτςασ, ενεργϊντασ με πρόκεςθ, απζδραςαν. Ειδικότερα, ςτουσ ωσ άνω τόπο 

και χρόνο, και ενϊ οι φφλακεσ των κρατθτθρίων απαςφάλιςαν και ειςιλκαν ςε αυτά, 



προκειμζνου να αφαιρζςουν τα απορρίμματα των κρατουμζνων, οι τελευταίοι τουσ 

απϊκθςαν βίαια ενϊ άνοιγαν τθν είςοδο των κρατθτθρίων, με αποτζλεςμα οι μεν φφλακεσ 

να αδρανοποιθκοφν, οι δε κατθγοροφμενοι να εξζλκουν των κρατθτθρίων και να 

διαφφγουν προσ άγνωςτθ κατεφκυνςθ. 

  Επιβάλλει τα ζξοδα και τζλθ ςτο δθμόςιο. 

  Κρίκθκε, αποφαςίςκθκε και δθμοςιεφκθκε αμζςωσ ςτο ακροατιριο του. 

 

Θγουμενίτςα 2 Οκτωβρίου 2012 

Ο ΠΛΘΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΘ                           Θ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Π. ΣΕΡΗΟΤΔΘ                          ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΡΟΙΝΑΚΘ 


