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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Κέντρο κράτησης μεταναστών Κορίνθου

Στα πλαίσια της δράσης μας ως Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης αλλά και της
υλοποίησης εγκεκριμένου προγράμματος νομικής υποστήριξης αιτούντων άσυλο,
υποβάλαμε στον Αστυνομικό Διευθυντή Κορινθίας αίτημα να επισκεφθούμε το νέο
κέντρο κράτησης μεταναστών Κορίνθου την Παρασκευή 7/9/2012. Σκοπός της
επίσκεψης αυτής ήταν να ενημερώσουμε τους κρατούμενους για τα δικαιώματά
τους και να τους βοηθήσουμε να τα ασκήσουν.
Κατόπιν και τηλεφωνικής ενημέρωσης του Αστυνομικού Διευθυντή Κορινθίας,
κλιμάκιο της οργάνωσής

μας αποτελούμενο από δύο δικηγόρους, κοινωνική

λειτουργό και δύο διερμηνείς μετέβη στο χώρο του κέντρου κράτησης Κορίνθου.
Ωστόσο όταν φθάσαμε εκεί μας πληροφόρησαν ότι σύμφωνα με διαταγή της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας δεν θα μας
επιτρεπόταν να εισέλθουμε στο χώρο κράτησης και να ενημερώσουμε τους
κρατουμένους παρά μόνο συγκεκριμένους αιτούντες άσυλο και τελικά μας έδωσαν
την δυνατότητα να δούμε μόνο τρεις αιτούντες άσυλο.
Από τις πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε από διάφορες πηγές πριν την
επίσκεψη, κατά τη διάρκειά της αλλά και μετά από αυτήν προκύπτουν τα ακόλουθα:
•

Δεν γίνεται καμία ενημέρωση των κρατουμένων σχετικά με την νομική τους
κατάσταση και τα δικαιώματά τους, καθώς δεν υπάρχουν στο κέντρο
κράτησης διερμηνείς ούτε ανακοινώσεις σε διάφορες γλώσσες. Ως εκ τούτου

οι περισσότεροι κρατούμενοι δεν γνωρίζουν την ακριβή νομική τους
κατάσταση, αγνοούν τα δικαιώματά τους και δεν μπορούν να τα ασκήσουν.
•

Ειδικότερα ως προς το δικαίωμα της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, το
οποίο προβλέπεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, παρατηρούνται
δυσχέρειες ως προς την υποβολή αιτημάτων ασύλου από τους
κρατούμενους στο κέντρο κράτησης Κορίνθου.
Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, στο κέντρο κράτησης
βρίσκονται τουλάχιστον τριάντα άτομα τα οποία χρήζουν διεθνούς
προστασίας και τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου.
Σημειώνουμε ότι, καθώς η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου είναι σχεδόν
αδύνατη στη χώρα μας, τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας δεν
κατορθώνουν να υποβάλουν αίτηση ασύλου, στερούνται νομιμοποιητικών
εγγράφων και εν τέλει συλλαμβάνονται για παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα.

•

Σύμφωνα με όσα μας έχουν αναφερθεί από διάφορες πηγές, στο κέντρο
κρατούνται και περί τους δεκαπέντε ανήλικοι οι οποίοι έχουν λανθασμένα
καταγραφεί ως ενήλικοι. Οι ανήλικοι αυτοί δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης
μέριμνας και δεν διαβιούν σε ξεχωριστό χώρο από τους ενηλίκους.

•

Αναφέρονται

κρούσματα

βίαιης

και

απαξιωτικής

συμπεριφοράς

αστυνομικών προς τους κρατούμενους.
•

Η ιατρική περίθαλψη των κρατουμένων είναι πλημμελής, καθώς δεν
παρέχεται ιατρική περίθαλψη στο κέντρο κράτησης ούτε διακομίζονται στο
νοσοκομείο όλοι όσοι παραπονούνται για προβλήματα υγείας.

Με δεδομένα τα ανωτέρω θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
•

•

Η πρόσβαση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε χώρους κράτησης
μεταναστών είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια ως προς
τις συνθήκες κράτησης, να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των κρατουμένων
και να αποτρέπονται παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών.
Η πρόσβαση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε χώρους κράτησης
μεταναστών προβλέπεται τόσο στο άρθρο 31 του ν. 3907/2011 όσο και στην
εγκύκλιο 5401/1‐498001 από 3‐1‐2011 του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και ως εκ
τούτου η συγκεκριμένη άρνηση στην πρόσβαση της οργάνωσής μας στο

•

συγκεκριμένο χώρο κράτησης εγείρει θέμα παράβασης του ανωτέρω
νομικού πλαισίου.
Η άρνηση του Αστυνομικού Διευθυντή Κορινθίας –κατόπιν και σχετικής
διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας‐ να μας επιτρέψει την
πρόσβαση στους χώρους κράτησης και την επικοινωνία με όλους τους
κρατουμένους υποδηλώνει ότι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δεν επιθυμούν να υπάρχει διαφάνεια ως
προς τα θέματα κράτησης ούτε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των
κρατουμένων.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν:
• Τα δικαιώματα των κρατούμενων μεταναστών σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία
• Την απρόσκοπτη πρόσβαση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στους
χώρους κράτησης μεταναστών.

