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Αθήνα 22/10/2014
Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο στην Ελλάδα διενήργησε αυτοψίες σε έξι κέντρα κράτησης και
αστυνομικά κρατητήρια από την αρχή του 2014. Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών συνομίλησε τόσο με τις
αστυνομικές αρχές όσο και με τους κρατούμενους και τις κρατούμενες, συμπεριλαμβανομένων των
ανηλίκων και διαπίστωσε σειρά σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των κρατουμένων, τόσο ως
προς την πρόσβαση στο άσυλο όσο και ως προς τις συνθήκες κράτησης.
Το κεντρικό πόρισμα των αυτοψιών είναι ότι στην Ελλάδα η πρόσβαση στο άσυλο παραμένει
προβληματική και οι συνθήκες κράτησης προσφύγων και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων
ανηλίκων και εξαιρετικά ευάλωτων περιπτώσεων, είναι εξαιρετικά κακές και συνιστούν απάνθρωπη
και εξευτελιστική μεταχείριση (όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), καθίστανται δε ακόμα πιο ανυπόφορες εξαιτίας της απαράδεκτης
πρακτικής της πολύμηνης κράτησης, η οποία υπερβαίνει πλέον το νόμιμο επιτρεπτό όριο των δεκαοκτώ
(18) μηνών.
Με βάση τα παραπάνω η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο συστήνει:
 Την άμεση σύσταση και των υπολοίπων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, που προβλέπει το
άρθρο 1 του Νόμου 3907/2011. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (υφιστάμενα και μελλοντικά)
να στελεχωθούν επαρκώς και να οργανωθούν αποτελεσματικά ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση
και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, ειδικά των ευάλωτων περιπτώσεων, ώστε να μην
κινδυνεύουν με σύλληψη και κράτηση, αλλά και των κρατουμένων, τόσο για αρχικό όσο και για
μεταγενέστερο αίτημα ασύλου. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου να χωροθετηθούν εκτός χώρου
κράτησης, για να μην ταυτίζονται από τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου με
τις αρμόδιες αρχές για την σύλληψη, κράτηση και απέλαση, παράγοντας που λειτουργεί
αποτρεπτικά για την υποβολή του αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας.
 Την διασφάλιση δωρεάν νομικής συνδρομής σε όλους τους κρατουμένους τόσο όσον αφορά στις
διαδικασίες αμφισβήτησης της απόφασης επιστροφής και κράτησης, όσο και σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας ασύλου.
 Οι ελληνικές αρχές πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη συστηματική, εκτεταμένη, αδιάκριτη
διοικητική κράτηση των παράτυπων μεταναστών και σε κάθε περίπτωση να μην υποβάλουν κανέναν
σε κράτηση πέραν των δεκαοκτώ (18) μηνών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και
των ευάλωτων περιπτώσεων (όπως ανηλίκων, θυμάτων βασανιστηρίων και σοβαρά ασθενών).
 Την άμεση εφαρμογή λιγότερο επαχθών εναλλακτικών της κράτησης μέτρων.
 Οι ελληνικές αρχές πρέπει να χορηγούν αναβολή απομάκρυνσης στις περιπτώσεις όπου δεν είναι
εφικτή η απέλαση για τεχνικούς ή νομικούς λόγους και σε κάθε περίπτωση όταν έχει συμπληρωθεί
το ανώτατο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της κράτησης.
 Οι συνθήκες κράτησης δεν πρέπει να παραβιάζουν το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, ιδίως
το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να συμμορφώνονται
ιδιαίτερα στις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων.



Ο χρόνος καταγραφής των αιτημάτων ασύλου των κρατουμένων πρέπει να επισπευσθεί, ενώ στις
περιπτώσεις των αιτούντων άσυλο που τελούν υπό κράτηση η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να
επανεξετάσει το πλαίσιο εφαρμογής των προϋποθέσεων έκδοσης εισηγήσεων υπέρ ή κατά της
κράτησης.
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλφαβητικά):

ΑΙΤΗΜΑ

http://www.aitima.gr

ΑΡΣΙΣ –
Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων

http://arsis.gr

Δίκτυο Κοινωνικής
Υποστήριξης Προσφύγων &
Μεταναστών

http://migrant.diktio.org

Ελληνικό Παρατηρητήριο των
Συμφωνιών του Ελσίνκι

http://www.greekhelsinki.gr

Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες

http://www.gcr.gr

Ελληνικό Φόρουμ
Προσφύγων

http://www.refugees.gr

Κέντρο Συμπαραστάσεως
Παλιννοστούντων και
Μεταναστών – Οικουμενικό
Πρόγραμμα Προσφύγων

http://www.ecclesia.gr/greek/koin
onia/kspm.html

Ομάδα Δικηγόρων για τα
Δικαιώματα Προσφύγων και
Μεταναστών

http://omadadikigorwn.blogspot.gr

PRAKSIS

http://www.praksis.gr

Πρωτοβουλία για τα
Δικαιώματα των
Κρατουμένων

http://www.tokeli.gr

