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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΝ-ΑΡΣΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  

ΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ 

 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως το τέλος του έτους κλιμάκιο του Κέντρου Υποστήριξης 

Νέων (Κ.Υ.Ν.) Αθήνας της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων, υλοποίησε 

πρόγραμμα παρέμβασης (υποστηριζόμενο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες) στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Ταύρου και 

Αμυγδαλέζας.  

Συγκεκριμένα, το ως άνω κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ, αποτελούμενο από 1 κοινωνική λειτουργό, 2 

δικηγόρους, 1 ψυχολόγο και διερμηνείς, πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, 

τακτικές επισκέψεις επί εβδομαδιαίας βάσης (2-3 φορές την εβδομάδα)  στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ 

Αμυγδαλέζας και στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου,  με σκοπό αφ’ ενός την παροχή νομικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους,  σε ενήλικους/ες νέους 

κρατούμενους/ες καθώς και σε άλλες ευάλωτες περιπτώσεις και δη, οικογένειες που τελούν 

υπό κράτηση, αφ’ ετέρου την παρακολούθηση και τη συστηματική καταγραφή της 

κατάστασης και των συνθηκών κράτησης. 

Η ομάδα παρέμβασης στο πεδίο της κράτησης του ΚΥΝ - ΑΡΣΙΣ Αθήνας, επιχειρεί μία 

ολιστική προσέγγιση και υποστήριξη των κρατουμένων, με παροχή νομικής συνδρομής και 

ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης,  τόσο κατά τη διάρκεια της κράτησης, όσο και μετά τη λήξη 

αυτής. Η δυνατότητα εισόδου του Mobile School στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας αλλά και η 

δημιουργία ομάδας εμψύχωσης και ενδυνάμωσης στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου, αποτελούν 

σημαντικά εργαλεία στήριξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κρατουμένων και δη, 

των παιδιών σε κράτηση. 

Κατά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017,στο πλαίσιο των επισκέψεών του 

στα ως άνω κέντρα κράτησης, το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ κατέγραψε και παρείχε συνδρομή σε 

255 κρατούμενους (249 περιπτώσεις) και συγκεκριμένα: 

-Σε 166 ασυνόδευτους ανήλικους (ηλικίας 12-17 ετών). Οι 142 από αυτούς τελούσαν υπό 

κράτηση στον τομέα ανηλίκων στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας, 18 από αυτούς, ενώ δήλωναν 

ανήλικοι, είχαν καταγραφεί ως ενήλικες και κρατούνταν με τους ενηλίκους στο ΠΡΟΚΕΚΑ 

Αμυγδαλέζας, ενώ 6 αντιστοίχως τελούσαν υπό κράτηση στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου στον τομέα 

ενηλίκων.  

 -Σε 53 νέους άνδρες (έως την ηλικία των 22 ετών, μεταξύ των οποίων και ιδιαίτερα ευάλωτες 

περιπτώσεις ασθενών). Οι 17 από αυτούς τελούσαν υπό κράτηση στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ 

Αμυγδαλέζας και 36 από αυτούς, τελούσαν υπό κράτηση στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου.  

-Σε 26 νέες γυναίκες (ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις, οι περισσότερες από αυτές θύματα 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης, ψυχικά ασθενείς) και 
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-Σε 5 μονογονεϊκές οικογένειες/11 άτομα (3 νέες μητέρες και 1 πατέρας με ανήλικα τέκνα, 

ηλικίας ενός έως 9 ετών). 

Κατά το ίδιο διάστημα τα μέλη του κλιμακίου της ΑΡΣΙΣ, κατέγραψαν στα συγκεκριμένα 

Κέντρα Κράτησης, μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση ως προς τη διαδικασία επιβολής 

αλλά και συνέχισης της κράτησης, υπό απαράδεκτες συνθήκες και για μεγάλα πλέον χρονικά 

διαστήματα ακόμα και σε βάρος ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων και δη ασυνόδευτων 

ανηλίκων, ασθενών, ψυχικά ασθενών, θυμάτων κακοποίησης, θυμάτων βασανιστηρίων, 

trafficking, οικογενειών με μικρά παιδιά κ.α. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι αρχές εκδίδουν 

και εκτελούν αποφάσεις επιστροφής στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή/και σε 

Προαναχωρησιακά Κέντρα στα νησιά κατά ιδιαίτερα ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών, 

ασυνόδευτων ανηλίκων και γυναικών με σοβαρά προβλήματα υγείας.  

Ο μεγάλος αριθμός κρατουμένων σε συνδυασμό με τα μεγάλα διαστήματα κράτησης υπό 

απαράδεκτες συνθήκες επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση των 

ανηλίκων και οδηγεί σε εντάσεις και πράξεις απελπισίας (αποχή από τα γεύματα, εξεγέρσεις, 

αυτοτραυματισμοί, εμπρησμοί κ.λπ.). Κατά την περίοδο αναφοράς, καταγράφηκαν διάφορα 

περιστατικά από την ομάδα της ΑΡΣΙΣ που δείχνουν την κλιμάκωση των εντάσεων: στις 19 

Σεπτεμβρίου 2017 δύο ανήλικοι αυτοτραυματίστηκαν (χαρακώθηκαν) στα χέρια. Στις 12 

Σεπτεμβρίου 2017, οι ανήλικοι κρατούμενοι απείχαν από όλα τα γεύματα που 

διαμαρτυρόμενοι για την μεγάλη διάρκεια και τις συνθήκες κράτησης. Στις 23 Αυγούστου, 

ένας νεαρός αυτοτραυματίστηκε με μια λεπίδα στο αριστερό του χέρι και μεταφέρθηκε στο 

νοσοκομείο ενώ την προηγούμενη μέρα ένας ανήλικος είχε καταπιεί σαμπουάν. Την 1η 

Σεπτεμβρίου 2017 και 27 Νοεμβρίου 2017 εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στον τομέα ανηλίκων, 

τρεις και δύο ασυνόδευτοι ανήλικοι αντίστοιχα, κατηγορήθηκαν για εμπρησμό και 

διακεκριμένες φθορές. 

Τα μέλη του κλιμακίου του ΚΥΝ - ΑΡΣΙΣ Αθήνας, κατέγραψαν, κατά το διάστημα, αναφοράς, 

διαμαρτυρίες κρατουμένων για απαξιωτική συμπεριφορά σε βάρος τους, προερχόμενη από 

αστυνομικά όργανα.  

Στα τέλη Νοεμβρίου/1η Δεκεμβρίου του 2017, μέλη του κλιμακίου του ΚΥΝ-ΑΡΣΙΣ, 

κατέγραψαν αναφορά περί άσκησης βίας (ξυλοδαρμός, ξεγύμνωμα) προερχόμενη από 

αστυνομικά όργανα σε βάρος δύο ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι στη συνέχεια 

κατηγορήθηκαν για περιστατικό εμπρησμού, εντός του τομέα ανηλίκων. Οι ως άνω ανήλικοι 

απευθύνθηκαν στα μέλη του κλιμακίου παρέμβασης της ΑΡΣΙΣ στο πεδίο της κράτησης, τα 

οποία και ενημέρωσαν εγγράφως για το γεγονός την Εισαγγελία Ανηλίκων, δια της οποίας 

και διαβιβάστηκε η ως άνω αναφορά σε αρμόδιο Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. 

Οι συνθήκες κράτησης στα ανωτέρω Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διαστήματος αναφοράς, παρουσιάζουν σοβαρότατες πλημμέλειες και 

ελλείψεις με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθημερινά συστηματικές παραβιάσεις των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικητικά κρατούμενων πολιτών τρίτων χωρών και να 

συνιστούν, συχνά, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. 
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1. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

 Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αναφοράς, τα μέλη του κλιμακίου της ΑΡΣΙΣ κατέγραψαν  

και παρείχαν συνδρομή σε 166 ασυνόδευτους ανηλίκους, εκ των οποίων οι 142 κρατούνταν 

στον τομέα ανηλίκων του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας (ηλικίας 12-17 ετών), 18 στον τομέα 

ενηλίκων του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας, καθώς είχαν καταγραφεί ως ενήλικοι και 6 

αντιστοίχως (καταγραφέντες ως ενήλικοι) στον τομέα ενηλίκων του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου 

(ηλικίας 15, 16 και 17 ετών). 

Όλοι οι ως άνω ασυνόδευτοι ανήλικοι έλαβαν ενημέρωση, νομική συνδρομή και ψυχο-

κοινωνική στήριξη από τα μέλη του κλιμακίου του ΚΥΝ-ΑΡΣΙΣ Αθήνας. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 

• Την περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου αιτούντος άσυλο από το Αφγανιστάν, ο 

οποίος κρατούνταν με ενήλικες και για τον οποίο υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά κράτησης, 

στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον τομέα ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα και μετά στο Safe Zone 

στο Σχιστό. 

•  Την περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου από το Πακιστάν, ο οποίος, κατόπιν 

υποβολής σε τεστ ανηλικότητας μεταφέρθηκε στους ενήλικες. Υποβλήθηκαν αντιρρήσεις 

κατά κράτησης, διαπιστώθηκε ανηλικότητα, παρασχέθηκε συνδρομή για την υποβολή 

αιτήματος οικογενειακής επανένωσης, μεταφέρθηκε στον τομέα ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα 

και μετά στο Safe Zone στη Θήβα. Τελικά έγινε δεκτός και πήγε στην Ιταλία στο πλαίσιο 

οικογενειακής επανένωσης.  

• Την περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου από το Αφγανιστάν, χαρακτηρισμένο ως 

ψυχιατρικό περιστατικό, για τον οποίο είχε διαταχθεί, με εισαγγελική εντολή από Χίο, η  

ακούσια νοσηλεία του. Εντοπίσθηκε από τα μέλη του κλιμακίου στην Αμυγδαλέζα και 

κατόπιν έγγραφης παρέμβασης προς όλες τις αρμόδιες αρχές τοποθετήθηκε σε Ξενώνα 

Φιλοξενίας, αντί της δρομολογηθείσας επιστροφής του στη Χίο. 

• Την περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου από το Πακιστάν, ο οποίος, κατόπιν 

υποβολής σε τεστ ανηλικότητας μεταφέρθηκε στους ενήλικες. Του παρασχέθηκε συνδρομή 

στην καταγραφή του αιτήματος ασύλου του, διαπιστώθηκε ανηλικότητα, καταγράφηκε ως 

ανήλικος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον  τομέα ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα και μετά σε 

ξενώνα φιλοξενίας.  

• Την περίπτωση δύο  ασυνόδευτων ανηλίκων από το, Καμερούν, τα οποία, παρότι 

προέκυπτε η ανηλικότητά τους από δικαστική αρχή, έτυχαν διοικητικής μεταχείρισης ως 

ενήλικοι, λόγω εσφαλμένης αρχικής καταγραφής τους. Επεστράφησαν μεν στη Χίο- παρά την 

έγγραφη παρέμβασή μας- ωστόσο αντιμετωπίστηκαν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και στη 

συνέχεια, τοποθετήθηκαν σε Ξενώνα Φιλοξενίας στην Αθήνα. 

• Τις περιπτώσεις 14 παιδιών που έλαβαν ενημέρωση και συνδρομή για δικαίωμα 

οικογενειακής επανένωσης, έγινε επικοινωνία με γονείς και συγγενείς , συλλογή εγγράφων 
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ΠΑΚΙΣΤΑΝ

57%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ
1%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

7%

ΑΛΒΑΝΙΑ

4%

ΑΛΓΕΡΙΑ
13%

ΣΕΡΒΙΑ
1%

ΣΥΡΙΑ
9%

ΜΑΡΟΚΟ
2%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

2% ΙΡΑΚ
2%

ΜΥΑΝΜΑΡ
1%

ΑΙΓΥΠΤΟ
1%

Ανηλικοι

ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

ΣΥΡΙΑ ΜΑΡΟΚΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΙΡΑΚ ΜΥΑΝΜΑΡ ΑΙΓΥΠΤΟ

που υποστηρίζουν αίτημα οικογενειακής επανένωσης, συνδρομή στην καταγραφή τους στο 

ΑΚΑ Αμυγδαλέζας, συνδρομή στην εξέλιξη της διαδικασίας. 

Αναλυτικά οι περιπτώσεις : 

Απολογιστικά Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι 

Υπηκοότητα Άτομα 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 95 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 11 

ΑΛΒΑΝΙΑ 6 

ΑΛΓΕΡΙΑ 22 

ΣΕΡΒΙΑ 2 

ΣΥΡΙΑ 14 

ΜΑΡΟΚΟ 4 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 4 

ΙΡΑΚ 4 

ΜΥΑΝΜΑΡ 1 

ΑΙΓΥΠΤΟ 1 
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ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας: τομέας ανηλίκων 

Εθνικότητα Άτομα 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 85 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 

ΑΛΒΑΝΙΑ 6 

ΑΛΓΕΡΙΑ 14 

ΣΕΡΒΙΑ 2 

ΣΥΡΙΑ 13 

ΜΑΡΟΚΟ 4 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 3 

ΙΡΑΚ 4 

ΜΥΑΝΜΑΡ 1 

  

 

ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας τομέας ενηλίκων (ανήλικοι καταγεγραμμένοι ως ενήλικες) 

Εθνικότητα Άτομα 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 9 

ΑΛΓΕΡΙΑ 5 

ΑΙΓΥΠΤΟ 1 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 2 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1 
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ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου, τομέας ενηλίκων (ανήλικοι καταγεγραμμένοι ως ενήλικες) 

Εθνικότητα Άτομα 

ΑΛΓΕΡΙΑ 3 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 1 

ΣΥΡΙΑ 1 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1 

 

 Ο αριθμός των κρατούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων που καταγράφηκε και έλαβε συνδρομή 

από την ΑΡΣΙΣ, κυμάνθηκε, σε μηνιαία βάση, από 5 έως 42 άτομα. 

 

 Ο χρόνος  κράτησης των ως άνω ανηλίκων πριν την τοποθέτηση τους σε δομές φιλοξενίας, 

κυμάνθηκε, κατά τη διάρκεια του 2017 από μερικές ημέρες έως 2 μήνες μέχρι το μήνα 

Σεπτέμβριο του 2017, ενώ, μετά από το μήνα Οκτώβριο, σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει 

και το δίμηνο. Κάποιοι (επτά (7) καταγεγραμμένοι από την ΑΡΣΙΣ) ανήλικοι πριν την 

μεταγωγή τους στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας διαπιστώθηκε ότι κρατήθηκαν για πολύ μεγάλα 

χρονικά διαστήματα στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Κορίνθου και σε κρατητήρια περιφερειακών 

αστυνομικών τμημάτων. Ενδεικτικά, ασυνόδευτος ανήλικος, πολίτης Πακιστάν, κρατήθηκε 

στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Κορίνθου 6 μήνες και 13 ημέρες , στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Α.Τ. 

Λουτρακίου όπου κρατήθηκε 24 ημέρες και τέλος μετήχθη στον Τομέα Ανηλίκων ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ 

Αμυγδαλέζας και τότε υποβλήθηκε σε τεστ ανηλικότητας. 
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Ο χρόνος κράτησης καθώς και ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων κρατουμένων, 

παρουσιάζει αυξητική τάση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, η οποία ανεβαίνει 

ανησυχητικά από το μήνα Ιούλιο του 2017. Υπενθυμίζουμε ότι, τον Δεκέμβριο του 2016 

έκλεισε το Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων Αμυγδαλέζας, και τον Ιανουάριο του 2017 

δημιουργήθηκαν τα Safe Zones («ασφαλείς ζώνες») εντός των ανοιχτών Κέντρων Υποδοχής, 

προκειμένου να τοποθετούνται εκεί άμεσα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και να μην τίθενται υπό 

κράτηση. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, διαμορφώθηκε εντός του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας, «τομέας 

ανηλίκων», χώρος κράτησης, δηλαδή, προοριζόμενος για ανηλίκους. Η ανωτέρω αλλαγή της 

διοικητικής πρακτικής, αποτυπώνεται και στα μηνιαία δεδομένα της ΑΡΣΙΣ, καθώς, κατά τον 

μήνα Ιανουάριο του 2017, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, είτε διοικητικά κρατούμενοι εν όψει 

διαδικασιών επιστροφής, είτε υπό «προστατευτική φύλαξη», μεταφέρονταν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ 

Αμυγδαλέζας, όπου παρέμεναν για μερικές ημέρες, πριν την τοποθέτησή τους, κυρίως σε  

Safe Zones εντός των ανοιχτών Κέντρων Υποδοχής. Από το μήνα Φεβρουάριο του 2017 ο 

χρόνος κράτησης καθώς και ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων κρατουμένων αρχίζει 

πάλι να  αυξάνεται. 

ΜΗΝΑΣ ΑΤΟΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 4 4 15-20 ημέρες 

ΜΑΡΤΙΟΣ 6 6 15-20 ημέρες 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 5 15-20 ημέρες 

ΜΑΙΟΣ 9 7 1 μήνας+ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 11 9 1-1,5 μήνες 

ΙΟΥΛΙΟΣ 15 10 1-1,5 μήνες 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 13 6 1-1,5 μήνες 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 36 8 2 μήνες 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 11 2 μήνες 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 15 2 εβδομάδες – 2,5 μήνες 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 6 2 μήνες 
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Η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων συνιστά μια παράνομη διοικητική πρακτική: οι 

περισσότεροι εξ΄ αυτών αντί να υποβληθούν σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και 

στη συνέχεια να φιλοξενηθούν σε κατάλληλες δομές για ανηλίκους, συνελήφθησαν και 

εναντίον τους (ογδόντα τρείς – 83 - καταγεγραμμένοι από την ΑΡΣΙΣ) εκδόθηκε απόφαση 

επιστροφής με κράτηση και εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α ( Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων 

Αλλοδαπών), χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη η ευαλωτότητά τους ως ανήλικοι (ηλικίες 13-17 ετών, 

προερχόμενοι από Πακιστάν, Αλγερία , Αφγανιστάν, Καμερούν, Μπαγκλαντές, Σερβία και 

Αλβανία). Επιπλέον, τελούν υπό κράτηση και ασυνόδευτοι ανήλικοι που έχουν ήδη 

καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές και διαθέτουν έγγραφα παραμονής , κατά την πάγια 

πρακτική των αρχών σύλληψης που θέτουν υπό κράτηση ανηλίκους, με την αιτιολογία  της 

«προστατευτικής φύλαξης».  

Για τους ως άνω ανηλίκους δεν έχει οριστεί επίτροπος ούτε παρέχεται από το κράτος καμία 

ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συνδρομή και ενημέρωση ενώ ελλείπει και η διερμηνεία.  

Ορισμένοι, δε, (τέσσερις – 4 - καταγεγραμμένοι από την ΑΡΣΙΣ) εκ των ως άνω  υποβλήθηκαν 

στο καλούμενο «τεστ ανηλικότητας» με πρωτοβουλία αναρμόδιου φορέα, ήτοι από την 

ελληνική αστυνομία, έξω από κάθε νομικό πλαίσιο, εγγύηση και διαδικασία. 

 

2. ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

Στον τομέα του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας που προορίζεται για την κράτηση οικογενειών -

αρχικά είχε διαμορφωθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες «οικειοθελούς επιστροφής»- 

κρατούνται, πλέον, και δη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 οικογένειες προς «επιστροφή» 

στα νησιά. Το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ κατέγραψε και παρείχε συνδρομή σε 5 μονογονεϊκές 
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οικογένειες (4 νέες μητέρες και 1 πατέρας με ανήλικα τέκνα, ηλικίας ενός έως 9 ετών),  

πολίτες Ιράν, Συρίας, Ιράκ και Γουινέας, αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Σε βάρος τους είχαν 

εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής ή αποφάσεις επιστροφής στα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης ή/και  σε Προαναχωρησιακά Κέντρα στα νησιά. Τα τέκνα των οικογενειών 

ήταν νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας κρατούμενα σε εντελώς ακατάλληλες και 

απάνθρωπες συνθήκες. Κρατούνται, δε, άτομα από εθνικότητες (Συρία, Ιράκ), για τις οποίες 

προβλέπεται άμεση προστασία από επαναπροώθηση. Ενδεικτικά, αναφέρουμε  πατέρα με 

ανήλικο τέκνο από Ιράκ, ο οποίος ενημερώθηκε σχετικά από τα μέλη του κλιμακίου της 

ΑΡΣΙΣ, και έλαβε συνδρομή για την καταγραφή του αιτήματος ασύλου του, υπεβλήθη 

έγγραφη παρέμβαση προς τις αρχές, αναζητήθηκε στέγη και αφέθηκε ελεύθερος. 

 

ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας, τομέας οικογενειών 

Εθνικότητα Άτομα 

ΙΡΑΝ 4 (τα 2 παιδιά) 

ΓΟΥΙΝΕΑ 3 (τα 2 παιδιά) 

ΙΡΑΚ 2 (το 1 παιδί) 

ΣΥΡΙΑ 2 (το 1 παιδί) 

 

 

3. ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ  

Κατά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017,στο πλαίσιο των επισκέψεών του 

στα ως προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης Αμυγδαλέζας και Ταύρου, το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ 

κατέγραψε  και παρείχε συνδρομή σε 53 νέους άνδρες (έως την ηλικία των 22 ετών, μεταξύ 

των οποίων και ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις ασθενών). Οι 17 από αυτούς τελούσαν υπό 

κράτηση στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας και 36 από αυτούς, τελούσαν υπό κράτηση στο 

ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου στον τομέα ενηλίκων. Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί αποφάσεις 

επιστροφής και κράτησης, πολλοί, δε, εξ αυτών έχουν, στη συνέχεια, υποβάλει αίτημα 

ασύλου. 

Ο χρόνος, δε, καταγραφής του αιτήματος ασύλου υπερβαίνει το μήνα. Ο χρόνος κράτησης 

των ενηλίκων αντρών υπερβαίνει κατά πολύ το εξάμηνο, συχνά και το οκτάμηνο ενώ 

διαπιστώσαμε διαφοροποιήσεις στη διάρκεια κράτησης επί τη βάση της εθνικότητας.  

Συγκεκριμένα, ο χρόνος κράτησης των ενηλίκων που προέρχονται από το Μαρόκο και την 

Αλγερία υπερβαίνει τον χρόνο κράτησης των ενηλίκων από άλλες εθνικότητες (π.χ. Πακιστάν, 

Αφγανιστάν). 
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Ενήλικοι Κρατούμενοι (νέοι άνδρες) 

Εθνικότητα Άτομα 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 10 

ΑΛΓΕΡΙΑ 12 

ΑΙΓΥΠΤΟ 6 

ΣΥΡΙΑ 13 

ΛΙΒΑΝΟ 1 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 4 

ΜΑΡΟΚΟ 3 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 2 

ΙΡΑΝ 1 

  

 

 

 

 



 

 

11 

 

• ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 

Στον τομέα ενηλίκων ανδρών του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας, το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ κατέγραψε 

και παρείχε συνδρομή σε 17 νέους άνδρες πολίτες  Πακιστάν, Αλγερίας, Αιγύπτου, Συρίας, 

Αφγανιστάν, Μαρόκο. 

Αναλυτικά οι περιπτώσεις:  

- ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας, τομέας ενηλίκων(άνδρες) 

Εθνικότητα Άτομα 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 7 

ΑΛΓΕΡΙΑ 3 

ΑΙΓΥΠΤΟ 2 

ΣΥΡΙΑ 3 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 1 

ΜΑΡΟΚΟ 1 

 

• ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. ΤΑΥΡΟΥ 

Στον τομέα ενηλίκων ανδρών του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου, το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ κατέγραψε και 

παρείχε συνδρομή σε   36 νέους άνδρες πολίτες Πακιστάν, Συρίας, Αλγερίας , Αφγανιστάν, 

Αιγύπτου, Μαρόκο, Λιβάνου, Τυνησίας, Παλαιστίνης, Ιράν. 

Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής και κράτησης, πολλοί, δε, εξ αυτών 

έχουν, στη συνέχεια, υποβάλει αίτημα ασύλου. Ο χρόνος, δε, καταγραφής του αιτήματος 

ασύλου υπερβαίνει το μήνα. 

 Εντοπίσαμε ανηλίκους που είχαν καταγραφεί ως ενήλικες αλλά και ιδιαίτερα ευάλωτους 

ενηλίκους, με σοβαρότατα προβλήματα υγείας (ηπατίτιδα, φορείς HIV, νευρολογικές 

παθήσεις και άτομα με αναπηρία) οι οποίοι κρατούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 -Την περίπτωση πολίτη Αφγανιστάν, ο οποίος συνελήφθη και κρατήθηκε εκ νέου για χρονικό 

διάστημα 2 μηνών περίπου παρά την ατελέσφορη κράτηση, εν όψει διαδικασιών επιστροφής 

του, στο παρελθόν για 15 μήνες, για τον οποίον υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά κράτησης 

-Την περίπτωση πολίτη Πακιστάν με τεχνητό μέλος, ο οποίος κρατούνταν μετά την απόφαση 

απόρριψης του αιτήματος ασύλου του σε β’ βαθμό. Υπεβλήθη αίτηση ακύρωσης και αίτηση 

αναστολής. 

-Την περίπτωση πολίτη Αφγανιστάν, ο οποίος έλαβε συνδρομή για την καταγραφή του 

αιτήματος ασύλου του και αφέθηκε ελεύθερος 

-Την περίπτωση πολίτη Αφγανιστάν, αιτούντος άσυλο, ο οποίος έλαβε 

συνδρομή/εκπροσώπηση κατά τη συνέντευξη για το άσυλό του, αφέθηκε ελεύθερος και 

αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας. 
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-Την περίπτωση καρκινοπαθούς/νεφροπαθούς, πολίτη Αλγερίας, ο οποίος έλαβε 

συνδρομή/εκπροσώπηση, για την υποβολή/επίσπευση μεταγενέστερου αιτήματος ασύλου 

και για την άρση της κράτησης. Αφέθηκε ελεύθερος και του χορηγήθηκε δελτίο αιτούντος 

διεθνούς προστασίας   

- Στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου εντοπίσαμε και έναν ασυνόδευτο ανήλικο, ο οποίος, παρότι 

καταγεγραμμένος ως ανήλικος, κρατούνταν προφανώς παρανόμως στον Τομέα Ενηλίκων για 

τον οποίο έγινε έγγραφη παρέμβαση/ αντιρρήσεις κατά κράτησης, στη συνέχεια 

μεταφέρθηκε στον τομέα ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα και μετά στο Safe Zone στο Σχιστό.] 

• Αναλυτικά: 

 

ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου, τομέας ενηλίκων (άνδρες) 

Εθνικότητα Άτομα 

ΑΛΓΕΡΙΑ 9 

ΣΥΡΙΑ 10 

ΛΙΒΑΝΟ 1 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 2 

ΜΑΡΟΚΟ 2 

ΑΙΓΥΠΤΟ 4 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 3 

ΙΡΑΝ 1 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 3 

 

4.ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ ΤΑΥΡΟΥ 

Στον Τομέα Γυναικών του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου κρατείται αρκετά μεγάλος αριθμός γυναικών 

για μεγάλα πλέον χρονικά διαστήματα (έως και 4 μήνες). Μεταξύ αυτών αρκετές γυναίκες 

είναι θύματα κακοποίησης, πάσχουν από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και λαμβάνουν 

φαρμακευτική αγωγή. Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής και κράτησης, 

πολλές, δε, εξ αυτών έχουν, στη συνέχεια, υποβάλει αίτημα ασύλου. Ο χρόνος, δε, 

καταγραφής του αιτήματος ασύλου υπερβαίνει το μήνα. 

Κατά το διάστημα αναφοράς, το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ κατέγραψε και παρείχε συνδρομή σε 26 

νέες γυναίκες από Συρία, Γεωργία, Αλγερία, Αλβανία, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Βουλγαρία, 

Μαρόκο, Ουκρανία, Αιθιοπία, Ιράν, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. 
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ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου, τομέας ενηλίκων (γυναίκες) 

Ενηλίκων (γυναικών) 

Εθνικότητα Άτομα 

ΣΥΡΙΑ 6 

ΓΕΩΡΓΙΑ 6 

ΑΛΓΕΡΙΑ 1 

ΑΛΒΑΝΙΑ 1 

ΝΙΓΗΡΙΑ 2 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 1 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 

ΜΑΡΟΚΟ 2 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 1 

ΙΡΑΝ 1 

Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ 1 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

Οι γυναίκες αυτές έλαβαν ενημέρωση, νομική συνδρομή και ψυχο-κοινωνική στήριξη από τα 

μέλη του κλιμακίου του ΚΥΝ-ΑΡΣΙΣ Αθήνας. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 

• Την περίπτωση πολίτη Μαρόκου, μητέρα παιδιού ενός έτους, η οποία είχε 

διαγνωσθεί ως θετική στον ιό HIV και   της οποίας είχε διακοπεί η διαδικασία ασύλου. 

Υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά κράτησης, ανευρέθηκε ξενώνας και αφέθηκε ελεύθερη. 

• Την περίπτωση πολίτη Ουκρανίας, υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, η οποία έλαβε 

ενημέρωση και συνδρομή για την καταγραφή του αιτήματος ασύλου της και στη συνέχεια 

αφέθηκε ελεύθερη. 

• Την περίπτωση πολίτη Συρίας, η οποία έλαβε συνδρομή ενώπιον δικαστικών αρχών 

προκειμένου  να αναλάβει το τέκνο της, το οποίο με εισαγγελική εντολή είχε τοποθετηθεί σε 

ξενώνα καθώς και να υποβάλει αίτημα ασύλου. Αφέθηκε ελεύθερη και ανέλαβε εκ νέου την 

επιμέλεια του τέκνου της.   

• Την περίπτωση πολίτη Συρίας, για την οποία υπεβλήθη αίτηση άρσης 

γεωγραφικού(Σάμος). Αφέθηκε ελεύθερη και φιλοξενείται πλέον στο Λαύριο με τον σύζυγό 

της. 

• Την περίπτωση πολίτη Μαρόκου, πάσχουσα από φυματίωση, αιτούσα άσυλο για την 

οποία υπεβλήθη αίτηση άρσης γεωγραφικού(Χίος). Αφέθηκε ελεύθερη. 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Οι συνθήκες κράτησης στα ανωτέρω Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αμυγδαλέζας και 

Ταύρου καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος αναφοράς, παρουσιάζουν σοβαρότατες 

πλημμέλειες και ελλείψεις με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθημερινά συστηματικές 

παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικητικά κρατούμενων πολιτών τρίτων 

χωρών και να συνιστούν, συχνά, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. 

Οι ελλείψεις και παραβιάσεις αυτές παρουσιάζονται κυρίως στους παρακάτω τομείς. 

  

Α. Ανήλικοι κρατούμενοι 

Οι ανήλικοι κρατούνται στην 8η πτέρυγα του ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας. Σύμφωνα με το 

διεθνές, ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο, οι ανήλικοι κατ’ αρχήν δεν πρέπει να 

κρατούνται, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες ειδικότερες εγγυήσεις, οι 

οποίες αποσκοπούν στην πληρέστερη προστασία της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των 

ασυνόδευτων ανηλίκων.   

Το καθεστώς κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Η 

κράτησή τους είναι κατ’ αρχήν παράνομη καθώς, αντί να υποβληθούν σε διαδικασίες 

υποδοχής και ταυτοποίησης και στη συνέχεια να φιλοξενηθούν σε δομές κατάλληλες για την 

ηλικίας τους, αυτοί συλλαμβάνονται και υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής. Εκδίδεται 

δηλαδή εναντίον τους απόφαση επιστροφής χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η ευαλωτότητά 

τους ως ανήλικοι, και στη συνέχεια τίθενται υπό κράτηση (κατά την πάγια πρακτική των 

αρχών σύλληψης που θέτουν υπό κράτηση ανηλίκους συχνά με το πρόσχημα της 

«προστατευτικής φύλαξης»). Επιπλέον, πολλοί ανήλικοι υποβάλλονται στο καλούμενο «τεστ 

ανηλικότητας» με πρωτοβουλία αναρμόδιου φορέα, ήτοι από την ελληνική αστυνομία, έξω 

από κάθε νομικό πλαίσιο εγγυήσεις και διαδικασία.  

Επιτροπεία: Στους ως άνω ανηλίκους δεν ορίζεται επίτροπος, ενώ ο Εισαγγελέας 

Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός Επίτροπος των ασυνόδευτων ανηλίκων, δεν 

μπορεί, εκ των πραγμάτων να ασκήσει αυτά του τα καθήκοντα ούτε να έχει  ουσιαστική 

σχέση μαζί τους.  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ελλιπής είναι και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

στους ανηλίκους κρατούμενους. Υπάρχει ιατρός παθολόγος και μια νοσηλεύτρια [Δευτέρα 

έως Παρασκευή(10πμ-13μμ ο ιατρός και 9.00 έως 13.00 η νοσηλεύτρια), οι οποίοι 

εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των κρατουμένων στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας. Μία φορά 

την εβδομάδα επισκέπτεται το Κέντρο ψυχίατρος και δύο φορές την εβδομάδα οδοντίατρος.  

Ωστόσο, η πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες είναι προβληματική καθώς δεν υπάρχει 

διερμηνεία και η επίσκεψη στον ιατρό βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια και εξαρτάται από 

τη διαθεσιμότητα του προσωπικού φύλαξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιστατικό 

ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οποίος εντοπίστηκε από το κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ, με διάγνωση 

θετική στη φυματίωση, να κρατείται στο ίδιο κοντέινερ μαζί με τους υπόλοιπους ανηλίκους. 

Στο ίδιο κοντέινερ κρατούνταν και ανήλικος με ψώρα. 

Διερμηνεία/Ενημέρωση/Ψυχο-κοινωνική υποστήριξη/Νομική συνδρομή:  

Στους ασυνόδευτους ανηλίκους που κρατούνται στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας δεν παρέχεται 

καμία ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συνδρομή από κρατική υπηρεσία. Ούτε 
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παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας και ενημέρωσης με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί 

κανένα προστατευτικό πλαίσιο για τους ανήλικους κρατούμενους, όπως επιβάλλει ο νόμος 

αλλά και τα διεθνή πρότυπα.1  

Ως προς τους χώρους κράτησης, τα κοντέινερ που χρησιμοποιούνται για τους ανηλίκους είναι 

6. Έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά, τα οποία συνδέθηκαν, εν τέλει,  στο σύνολό τους με 

μονάδα ρεύματος τον Οκτώβριο του 2017. Πολλά παιδιά, κατά το διάστημα αναφοράς, 

κοιμούνταν σε στρώματα χωρίς σεντόνια και σκεπάζονταν με μάλλινες κουβέρτες(ιδίως κατά 

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο). Κατεγράφησαν  περιστατικά ασθένειας από δερματικές 

παθήσεις (ψώρα), ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προφανώς, από τα βρώμικα 

στρώματα. Σχετική αναφορά στάλθηκε από την ομάδα παρέμβασης της ΑΡΣΙΣ στο γραφείο 

του Συνηγόρου του Πολίτη- Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Οι χώροι που χρησιμοποιούν οι ανήλικοι είναι αφρόντιστοι, καθώς, για μεγάλο διάστημα  

δεν υπήρχε συνεργείο καθαρισμού. Το συνεργείο καθαρισμού ξεκίνησε εργασίες κατά το 

μήνα Νοέμβριο.  

Δεν υπάρχει ούτε ένα τραπέζι στο χώρο κράτησης των ανηλίκων, ενώ υπάρχουν μόνο 

λιγοστές καρέκλες. 

Προσωπική υγιεινή/Διατροφή: Κατά την είσοδό τους στο Κέντρο οι ανήλικοι δε λαμβάνουν 

πάντα είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, αφρόλουτρο, πετσέτα, οδοντόκρεμα, 

οδοντόβουρτσα). Τα γεύματα είναι χαμηλής διατροφικής αξίας. Υπάρχει έλλειψη λαχανικών 

και φρούτων στο μενού, ενώ αρκετές φορές, όταν παρέχονται, είναι πολύ κακής ποιότητας.  

Επικοινωνία: Επιπλέον, δυσχέρειες αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι κρατούμενοι στην 

επικοινωνία τους με τους συγγενείς και φίλους τους. Υπάρχει μεν καρτοτηλέφωνο, ωστόσο 

πολλοί ανήλικοι δεν διαθέτουν χρήματα για να αγοράσουν τηλεκάρτα, με αποτέλεσμα να 

στερούνται παντελώς του δικαιώματός τους για επικοινωνία.   

Δραστηριότητες/Ψυχαγωγία: Δεν  παρέχεται στους ανηλίκους καμία απολύτως ψυχαγωγική 

δραστηριότητα. Δεν παρέχονται επιτραπέζια, βιβλία ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ΑΡΣΙΣ έχει 

προσφέρει μία μπασκέτα, η οποία ωστόσο ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί καθώς δεν έχει 

βρεθεί «ασφαλής» χώρος για την τοποθέτησή της.  

  

 Β. ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ  

• Χώροι κράτησης: 

-Στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας χρησιμοποιείται ο Α’ και Β’ Τομέας για την κράτηση των 

ενηλίκων ανδρών πολιτών τρίτων χωρών. Ο χώρος κράτησης αποτελείται από κοντέινερ, 

καθένα από τα οποία διαθέτει 2 δωμάτια, χωρητικότητας 4 ατόμων το καθένα, και 2 

τουαλέτες.. Το κάθε δωμάτιο διαθέτει παράθυρο και φυσικό φωτισμό, ενώ διαθέτει και 

τεχνητό φως (λάμπα). Τα δωμάτια ωστόσο, δεν είναι εξοπλισμένα με καρέκλες και τραπέζια. 

                                                           

1 Βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και 

της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ),  CPT/Inf(99)12-part,  

«Ανήλικοι που στερούνται της ελευθερίας τους», διαθέσιμο στο 

https://rm.coe.int/16806ee498 
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Όσον αφορά τη θέρμανση/ψύξη, τα δωμάτια διαθέτουν  κλιματιστικά, που όμως δεν είναι 

όλα λειτουργικά. Δεν υπάρχει χώρος εστίασης, χώρος λατρείας ούτε και χώρος ψυχαγωγίας. 

- Ξεχωριστός Τομέας του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας προορίζεται για την κράτηση οικογενειών, Ο 

χώρος κράτησης αποτελείται από κοντέινερ, καθένα από τα οποία διαθέτει 2 δωμάτια, 

χωρητικότητας 4 ατόμων το καθένα, και 2 τουαλέτες. Οι χώροι είναι περισσότερο 

φροντισμένοι, εν σχέσει  με τους υπόλοιπους τομείς στην Αμυγδαλέζα(διαθέτουν ντουλάπες, 

εξωτερικούς πάγκους, παιχνίδια για τα παιδιά), ωστόσο οι συνθήκες κατά τα λοιπά, είναι 

αντίστοιχες με των υπολοίπων κρατουμένων. Υπάρχει, δε, παιδική χαρά, η οποία βρίσκεται, 

ωστόσο εκτός του τομέα, ως εκ τούτου κατά το μεγαλύτερο διάστημα δεν χρησιμοποιείται, 

αφού οι γονείς και κατ΄επέκταση τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση.   

 -Στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου: εξακολουθεί να λειτουργεί ως Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης, 

παρά την προφανή ακαταλληλότητα του χώρου, (κτήριο με διαμορφωμένα κελιά, χωρίς 

φυσικό φωτισμό, χωρίς ικανό προαύλιο χώρο). 2    

Οι χώροι κράτησης είναι σε όροφο (2ος και 3ος) και αποτελούνται από κελιά. Τα 

περισσότερα κελιά είναι εσωτερικά και δεν έχουν φυσικό φωτισμό. Στους χώρους κράτησης 

επικρατεί συνωστισμός και απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής με άμεση επίδραση στην υγεία 

και την ψυχολογική  κατάσταση των κρατουμένων. Οι τουαλέτες και τα ντους είναι ανεπαρκή 

για τον πληθυσμό που καλούνται να καλύψουν και παρουσιάζουν συχνά βλάβες. Στο 2ο 

όροφο κρατούνται οι ενήλικοι άντρες ενώ στον τρίτο οι γυναίκες και οι άντρες με σοβαρά 

ιατρικά προβλήματα. Στους χώρους, δε, κράτησης των γυναικών, δεν υπάρχουν παράθυρα 

αλλά μόνο κάγκελα. Λόγω του αυξημένου κρύου κάποιες εκ των κρατουμένων 

χρησιμοποιούν κουβέρτες για να προστατευθούν από το κρύο λόγω της έλλειψης 

παραθύρων. Ως εκ τούτου οι κουβέρτες που είχαν χορηγηθεί δεν επαρκούσαν για όλες τις 

ενήλικες κρατούμενες.  

 

Υγιεινή και καθαριότητα του χώρου  

Στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την καθαριότητα, καθώς, καθώς, 

για μεγάλο διάστημα  δεν υπήρχε συνεργείο καθαρισμού. Το συνεργείο καθαρισμού 

ξεκίνησε εργασίες κατά το μήνα Νοέμβριο. 3   

Το γεγονός αυτό δημιούργησε προβλήματα τόσο για τους ίδιους τους κρατούμενους, όσο 

και για το προσωπικό φύλαξης. Οι ίδιοι οι κρατούμενοι μεριμνούσαν για την καθαριότητα 

του χώρου, με ελάχιστα καθαριστικά που τους παρέχονταν. Μεγάλο πρόβλημα υπήρχε, 

                                                           

2 Βλ. και σύσταση της ΕΠΒ προς την Ελληνικό Κράτος για χρήση της Π. Ράλλη μόνο για 

βραχύχρονη κράτηση, Έκθεση της ΕΠΒ σχετικά με την επίσκεψή της στην Ελλάδα από τη 4η 

έως την 16η Απριλίου 2013, σελ. 82, Διαθέσιμη στο https://rm.coe.int/1680696620  

 
3 Σύμφωνα με το αρ. 11 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 8038/23/22-ιγ’ 4 «οι χώροι των κρατητηρίων 

καθαρίζονται από ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, σε καθημερινή βάση, υπό την επίβλεψη 

της φρουράς κρατητηρίων».  

 

https://rm.coe.int/1680696620
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όλους αυτούς τους μήνες, με την συλλογή των απορριμμάτων,  με αποτέλεσμα να 

ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού.     

Το συνεργείο καθαρισμού απουσίαζε μέχρι το μήνα Νοέμβριο και από το ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου, 

με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να καθαρίζουν οι ίδιοι οι κρατούμενοι, με ελάχιστα μέσα.  

Όσον αφορά τα κλινοσκεπάσματα που πρέπει να παρέχονται στους κρατούμενους, 

σημειώνεται ότι υπάρχει παντελής έλλειψη σεντονιών, μαξιλαριών και μαξιλαροθηκών. Οι 

κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται επάνω σε στρώματα που δεν απολυμαίνονται ποτέ 

και αποτελούν εστία μικροβίων και μολύνσεων. Τους παρέχονται μάλλινες κουβέρτες (παρά 

την υψηλή θερμοκρασία της εποχής), οι οποίες στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου δεν πλένονται, αλλά 

απλώς στοιβάζονται σε έναν χώρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους επόμενους 

κρατούμενους.  Στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας, όπου υπάρχουν πλυντήρια, γίνεται προσπάθεια 

να πλυθούν όλες οι κουβέρτες, με την συνδρομή των κρατουμένων. 

 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: 

 Σοβαρές ανεπάρκειες και ελλείψεις καταγράφονται στην πρόσβαση των κρατουμένων σε 

ιατρικές υπηρεσίες και στα δύο Κέντρα.  

- Στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας: Υπάρχει ιατρός παθολόγος και μια νοσηλεύτρια [Δευτέρα έως 

Παρασκευή (10πμ-13μμ ο ιατρός και 9.00 έως 13.00 η νοσηλεύτρια), οι οποίοι εξυπηρετούν 

τις ανάγκες όλων των κρατουμένων στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας. Μία φορά την εβδομάδα 

επισκέπτεται το Κέντρο ψυχίατρος και δύο φορές την εβδομάδα οδοντίατρος. Το εν λόγω 

προσωπικό καθώς και οι ώρες παρουσίας του στους χώρους κράτησης δεν αρκεί για να 

καλύψουν τις ανάγκες των κρατουμένων. Επίσης , η πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες είναι 

προβληματική καθώς δεν υπάρχει διερμηνεία και η επίσκεψη στον ιατρό βρίσκεται στη 

διακριτική ευχέρεια και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του προσωπικού φύλαξης. 

- Στο  ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου: 

Υπάρχει ιατρός παιδίατρος(!) και μια νοσηλεύτρια [Δευτέρα έως Παρασκευή (10πμ-13μμ ο  

ιατρός και 9.00 έως 14.00 η νοσηλεύτρια. Μια φορά την εβδομάδα επισκέπτεται το Κέντρο 

ψυχίατρος. Ωστόσο, το εν λόγω προσωπικό καθώς και οι ώρες παρουσίας του στους χώρους 

κράτησης δεν αρκεί για να καλύψουν τις ανάγκες των κρατουμένων. Ενδεικτικά,  

αναφέρουμε την περίπτωση πολίτη Μαρόκου, ο οποίος καίτοι άνθρωπος με αναπηρία (σε 

αναπηρικό αμαξίδιο) και περιστατικό που χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, παραμένει 

σε κράτηση για περισσότερο από ένα μήνα στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου σε εντελώς ακατάλληλες 

συνθήκες. Κατά την εισαγωγή του στο κέντρο δεν έγινε καμία ιατρική εξέταση και 

ψυχολογική εκτίμηση αφού  κανένας κρατούμενος δεν υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις 

κατά την εισαγωγή του, αλλά επισκέπτεται το γιατρό μόνο κατόπιν επανειλημμένων 

αιτημάτων του. Εν προκειμένω, μόνο κατόπιν παρέμβασης του κλιμακίου της ΑΡΣΙΣ δόθηκε η 

δυνατότητα πρόσβασης του ως άνω κρατουμένου σε ψυχιατρική εκτίμηση.  

Και στα δύο Κέντρα, ιδιαίτερες δυσχέρειες και πλημμέλειες καταγράφονται στη διακομιδή 

των κρατουμένων στα νοσοκομεία, ακόμα και κατόπιν παραπομπής τους από τον ιατρό είτε 

για διάγνωση είτε για νοσηλεία, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κρατουμένων. Μόνο 

εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις διακομίζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, συχνά μάλιστα, 

με μεγάλη καθυστέρηση (ανακοπή, απόπειρα αυτοκτονίας κ.τ.λ.).    
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Επιπλέον, σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιείται ιατρικός έλεγχος των κρατουμένων κατά 

την είσοδό τους στα Κέντρα Κράτησης, ενώ επισκέπτονται τον ιατρό μόνο εφόσον το 

ζητήσουν οι ίδιοι και τύχουν κατανόησης και συνοδείας-συχνές άλλωστε και αναγκαίες είναι 

οι σχετικές παρεμβάσεις της ΑΡΣΙΣ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται εγκαίρως 

οι ευάλωτοι κρατούμενοι, οι οποίοι χρήζουν ειδικότερης μεταχείρισης. Σημειώνεται δε ότι 

πολλές φορές, όταν ο κρατούμενος εισέρχεται στο Κέντρο μετά από νοσηλεία, το ιατρικό 

προσωπικό δεν παραλαμβάνει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και δεν ενημερώνεται για 

τον συγκεκριμένο κρατούμενο, ο οποίος μπορεί να χρήζει ειδικής ιατροφαρμακευτικής 

μέριμνας. 

Εντονότατο πρόβλημα υπάρχει τέλος και στη διάθεση φαρμάκων από το κλιμάκιο του 

ΚΕΕΛΠΝΟ, λόγω -σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό- σοβαρών ελλείψεων.  

 

• Διερμηνεία/Ενημέρωση/Ψυχο-κοινωνική υποστήριξη/Νομική συνδρομή:  

Και στα δύο Κέντρα υπάρχει παντελής έλλειψη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από δημόσιο 

φορέα, καθώς δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, παρά τη ρητή πρόβλεψη 

του νόμου για παροχή στους κρατούμενους ψυχοκοινωνικής μέριμνας και συνδρομής.  Και 

τούτο, σε έναν πληθυσμό που παρουσιάζει σε μεγάλο ποσοστό συμπτώματα ψυχικών/ 

ψυχιατρικών δυσκολιών (αυξημένο άγχος, απόσυρση, κατάθλιψη).  

Τόσο στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας όσο και στο ΠΡΟΚΕΚΑ του Ταύρου υπάρχει παντελής 

έλλειψη διερμηνείας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επικοινωνία των κρατουμένων 

τόσο με το ιατρικό προσωπικό, όσο και με το προσωπικό φύλαξης.  

Οι κρατούμενοι αγνοούν τη νομική τους κατάσταση και το καθεστώς παραμονής τους στα 

Κέντρα Κράτησης. Δεν τους παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους, το 

περιεχόμενο των εγγράφων που τους επιδίδονται και τα ενδικοφανή ή/και ένδικα μέσα που 

έχουν στη διάθεσή τους. Δεν ενημερώνονται για τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, για 

τις οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή, για τους διεθνείς οργανισμούς, 

στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν. 

 

• Προσωπική υγιεινή/Διατροφή. 

 Κατά την είσοδό τους και στα δύο Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, δεν παρέχονται 

πάντα στους κρατούμενους είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, αφρόλουτρο, πετσέτα, 

οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, χαρτί υγείας), παρά τη σχετική πρόβλεψη του νόμου.  Οι ίδιοι 

οι κρατούμενοι πλένουν τα ρούχα τους με ότι σαπούνι έχουν στη διάθεσή τους, παρά την 

ύπαρξη των πλυντηρίων στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας. Μόνη εξαίρεση για τις γυναίκες 

κρατούμενες, οι οποίες χρησιμοποιούν τα πλυντήρια στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου.   

Τα γεύματα που δίνονται και στα δύο Κέντρα είναι χαμηλής διατροφικής αξίας και απέχουν 

πολύ από τις διατροφικές συνήθειες των κρατουμένων, βάση της πολιτισμικής και 

θρησκευτικής τους ταυτότητας. Υπάρχει έλλειψη λαχανικών στο μενού, ενώ φρούτα δίνονται 

κατά περιόδους μόνο και ανάλογα με την προσφορά ενώ αρκετές φορές, δε, όταν 

παρέχονται, είναι πολύ κακής ποιότητας.  

Επιπλέον, δεν υπάρχει μέριμνα για τους κρατούμενους οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν 

συγκεκριμένη διατροφή, λόγω προβλημάτων υγείας.  
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 Στην Αμυγδαλέζα οι κρατούμενοι προμηθεύονται ότι χρειάζονται, πληρώνοντας το 

αντίστοιχο οικονομικό  τίμημα, από ένα «mini market», όπως το ονομάζουν: ένα μικρό 

φορτηγό έρχεται στο ΠΡΟΚΕΚΑ και τους προμηθεύει με τσιγάρα, χαρτί, κρουασάν και καφέ.  

Στο  ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου, οι κρατούμενοι προμηθεύονται αντίστοιχα ότι χρειάζονται, 

πληρώνοντας το αντίστοιχο οικονομικό  τίμημα, κάθε Πέμπτη.   

 

• Προαυλισμός 

-Στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας οι κρατούμενοι μπορούν να προαυλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας, στο χώρο που περικλείει τα κοντέινερ. Παρότι έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν 

υπάρχουν σκίαστρα με αποτέλεσμα τις πολύ θερμές ή βροχερές ημέρες ο προαυλισμός να 

καθίσταται αδύνατος. 

-Στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου δεν προβλέπεται προαυλισμός σε καθημερινή βάση, αλλά κάποιες 

μέρες, πρωί ή απόγευμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες το Σαββατοκύριακο οι κρατούμενοι 

δεν προαυλίζονται καθόλου. Ο προαυλισμός διαρκεί από 15’ έως 30’ ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα/διάθεση των αστυνομικών βάρδιας. Ο πρωινός προαυλισμός ξεκινάει την 

ώρα που οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνται, με αποτέλεσμα να μην προαυλίζονται 

ούτε οι μισοί κάθε πρωί. Η δυνατότητα προαυλισμού τους είναι μόνο κατά τις 

απογευματινές ώρες. 

 

• Ρουχισμός και υπόδηση 

Ελλείψεις υπάρχουν και στο ρουχισμό και την υπόδηση και στα δύο Κέντρα. Πολλοί 

κρατούμενοι μας ανέφεραν ότι έχουν μόνο τα ρούχα που φορούσαν κατά την ημέρα της 

σύλληψής τους. Ορισμένοι φορείς τις Κοινωνίας των Πολιτών προσφέρουν ρούχα και 

παπούτσια, αλλά φυσικά δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κρατουμένων.  

 

• Επικοινωνία 

 Επιπλέον, δυσχέρειες αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι στην επικοινωνία τους με τους 

συγγενείς και φίλους τους. Υπάρχει μεν καρτοτηλέφωνο, ωστόσο πολλοί κρατούμενοι δεν 

διαθέτουν χρήματα για να αγοράσουν τηλεκάρτα, με αποτέλεσμα να στερούνται παντελώς 

του δικαιώματός τους για επικοινωνία. 

•   Δραστηριότητες/Ψυχαγωγία 

Παντελώς ελλιπής είναι και η παροχή ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων 

και στα δύο Κέντρα Κράτησης. Ο νόμος προβλέπει ρητά την παροχή ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων (επιτραπέζια παιχνίδια, συζητήσεις κ.λπ.), τη  λειτουργία  δανειστικής 

βιβλιοθήκης με ξενόγλωσσα βιβλία, τη δυνατότητα ανάγνωσης εφημερίδων.4    Στο ΠΡΟΚΕΚΑ 

Αμυγδαλέζας έχουν τοποθετηθεί δύο φιλέ για βόλεϊ, όπου μπορούν να παίζουν οι 

κρατούμενοι. 

 

 

                                                           

4 Βλ. αρ. 13 της ΚΥΑ για την ίδρυση και λειτουργία τα των ΠΡΟΚΕΚΑ. 
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Συμπεράσματα 

Καταληκτικά, εκ των ανωτέρω διαπιστώσεων και ευρημάτων του κλιμακίου του Κέντρου 

Υποστήριξης Νέων (Κ.Υ.Ν.) Αθήνας της «ΑΡΣΙΣ», Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων, 

το οποίο κατά τη διάρκεια του 2017 υλοποίησε πρόγραμμα παρέμβασης στα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.)Ταύρου και Αμυγδαλέζας. προκύπτει ότι, 

οι συνθήκες κράτησης και στα δύο Κέντρα είναι απαράδεκτες και συνιστούν απάνθρωπη και 

ταπεινωτική μεταχείριση.   

  

• Η ΑΡΣΙΣ συνεχίζει τις παρεμβάσεις της ενώπιον όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων 

για τη λήξη της απαράδεκτης πρακτικής της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων και της 

άμεσης φιλοξενίας τους σε κατάλληλες δομές προστασίας καθώς και για την λήξη της 

πρακτικής κράτησης ευάλωτων προσώπων, (όπως οικογένειες, ασθενείς, άτομα με αναπηρία, 

θύματα trafficking, γυναίκες μόνες, αιτούντες άσυλο κ.α.) και την μέριμνα για τη φιλοξενία 

τους σε κατάλληλες δομές στην ενδοχώρα.  

• Η ΑΡΣΙΣ συνεχίζει επίσης τις παρεμβάσεις της για την τήρηση της νομιμότητας ως προς 

τη διοικητική κράτηση ενηλίκων η οποία συστηματικά παραβιάζεται τόσο ως προς τη 

διαδικασία  επιβολής και συνέχισης του μέτρου της κράτησης, όσο και ως προς τις συνθήκες 

κράτησης, οι οποίες, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας, συνιστούν συχνά απάνθρωπη και 

ταπεινωτική μεταχείριση. Η νομιμότητα επιβάλλει την κράτηση ως εξαίρεση, ακόμα και κατά 

τη διαδικασία επιστροφής, και μόνον εφόσον εξαντληθεί η δυνατότητα επιβολής 

εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, τα οποία θα πρέπει επιτέλους να εφαρμόζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ομάδα Παρέμβασης σε Χώρους Κράτησης του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ – 

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, εντάσσεται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη 

έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη χρηματοδότηση της 

Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). 

                               


