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Η ςτϋρηςη τησ ελευθερύασ αποτελεύ μια αντικειμενικό ςυνθόκη η οπούα 

αναγκαςτικϊ ςυμπιϋζει τα υπόλοιπα δικαιώματα του ανθρώπου, θϋτοντασ  

περιοριςμούσ (βλ. δικαύωμα ςτην ςυνϊθροιςη, την επικοινωνύα, την ελευθερύα 

του λόγου) ακόμα και αναςτϋλλοντϊσ τα (βλ. δικαύωμα ςτην μετακύνηςη). Η 

ςυμπύεςη των δικαιωμϊτων, ωσ απόρροια του εγκλειςμού, δεν θα πρϋπει να 

θύγει τον πυρόνα των δικαιωμϊτων που αφορϊ την προςωπικό αςφϊλεια και 

την αξιοπρεπό διαβύωςη (βλ. απαγόρευςη βαςανιςτηρύων, ατιμωτικόσ ό 

απϊνθρωπησ μεταχεύριςησ) και δευτερογενώσ το δικαύωμα ςτην υγεύα. Οι 

θετικϋσ υποχρεώςεισ του κρϊτουσ οφεύλουν να προςανατολύζονται ςυνεπώσ ςτη 

διαςφϊλιςη αξιοπρεπών ςυνθηκών διαβύωςησ, την προςταςύα τησ προςωπικόσ 

αςφϊλειασ και την εξαςφϊλιςη αποτελεςματικών υπηρεςιών 

ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ. 

 

Αναλυτικότερα:  

 Η προςωπικό αςφϊλεια αφορϊ την προςταςύα τησ ςωματικόσ 

ακεραιότητασ και τησ ζωόσ, από το προςωπικό φύλαξησ αλλϊ και από 

τουσ ςυγκρατούμενουσ. Πϋρα από τισ υποδομϋσ που θα δημιουργόςουν 

τισ προώποθϋςεισ αςφϊλειασ των κρατουμϋνων, η εκπαύδευςη των 

ςωφρονιςτικών υπαλλόλων αποτελεύ επύςησ κρύςιμο παρϊγοντα 

αποτελεςματικότητασ τησ προςταςύασ. 

 Η διαςφϊλιςη αξιοπρεπών ςυνθηκών διαβύωςησ αφορϊ την παροχό 

τριών γευμϊτων ημερηςύων με πλόρη διατροφικό δυνατότητα, 

πρόςβαςη ςε καθαρό νερό, διαςφϊλιςη ςυνθηκών ατομικόσ υγιεινόσ 
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(τουαλϋτα, μπϊνιο, πλύςιμο ςκευών και ρούχων, εύδη ατομικόσ υγιεινόσ), 

την δημιουργύα καλών ςυνθηκών ύπνου (βλ. παροχό κλινοςκεπαςμϊτων, 

κρεβατιού, ςτρώματοσ) και τησ καθημερινόσ διαβύωςησ ςε κελιϊ ό 

θαλϊμουσ, όπου θα διατύθεται επιφϊνεια ικανοποιητικού ελεύθερου 

χώρου ανϊ κρατούμενο. Σϋλοσ να προςφϋρεται η δυνατότητα ςωματικόσ 

ϊςκηςησ, ψυχαγωγύασ και καθημερινού προαυλιςμού, δυνατότητα 

τακτικόσ επικοινωνύασ με πρόςωπα τησ οικογϋνειασ και δικηγόρο, 

δυνατότητα εκπλόρωςησ θρηςκευτικών καθηκόντων κ.ϊλ.. 

 Η υγεύα αφορϊ την πρόληψη νόςηςησ, την παροχό υπηρεςιών 

διϊγνωςησ, νοςηλύασ και  θεραπεύασ, την παροχό φαρμακευτικό αγωγόσ 

και φαρμϊκων, ςε εύθετο χρόνο και με αποτελεςματικότητα (εντόσ τησ 

φυλακόσ και ςε νοςοκομεύο) ανϊλογα με τισ παροχϋσ που λαμβϊνει ο 

γενικόσ πληθυςμόσ. 

 

 

Για τη διαςφϊλιςη των δικαιωμϊτων ςτισ επύ μϋρουσ εκφϊνςεισ τουσ, όπωσ 

περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτισ οδηγύεσ και προδιαγραφϋσ για τισ φυλακϋσ ςε 

διεθνϋσ και ευρωπαώκό επύπεδο, το κρϊτοσ εύναι υπεύθυνο για πρϊξεισ και 

παραλεύψεισ, ςύμφωνα με το εθνικό και διεθνϋσ δύκαιο. Η εφαρμογό των 

κανόνων δικαύου μϋςα από τουσ ελεγκτικούσ και δικαιοδοτικούσ μηχανιςμούσ 

αφορϊ κϊθε χώρο κρϊτηςησ ςτην Ελλϊδα, φυλακό, αςτυνομικό κρατητόριο ό 

κϋντρο αλλοδαπών, υποδοχόσ ό προαναχωρηςιακό. 

Σο διεθνϋσ πλαύςιο ςχετικϊ με τα δικαιώματα των κρατουμϋνων ορύζεται 

από τισ δεςμεύςεισ που ϋχει αναλϊβει η Ελλϊδα, όπωσ απορρϋουν από τα γενικϊ 

ό ειδικϊ ςυμβατικϊ κεύμενα. Αναφϋρω τα τρύα κυριότερα μεταξύ αυτών: η 

Σύμβαςη κατϊ των Βαςανιςτηρύων και Άλλων Τρόπων Σκληρόσ, Απϊνθρωπησ ό 

Ταπεινωτικόσ Μεταχεύριςησ, η Ευρωπαώκό Σύμβαςη για την Πρόληψη των 

Βαςανιςτηρύων και τησ Απϊνθρωπησ ό Ατιμωτικόσ Μεταχεύριςησ ό Τιμωρύασ και 

βϋβαια η Ευρωπαώκό Σύμβαςη Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου (βλ. κυρύωσ ϊρθρο 3). 

Οι ςυμβϊςεισ αυτϋσ ςυνϋχονται με τισ δραςτηριότητεσ και τουσ ελεγκτικούσ 

μηχανιςμούσ που ςτηρύζουν δύο διεθνεύσ οργανιςμού, τα Ηνωμϋνα Έθνη (η 

πρώτη ςύμβαςη) και το υμβούλιο τησ Ευρώπησ (οι επόμενεσ δύο). Ειδικϊ το 
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υμβούλιο τησ Ευρώπησ ϋχει ςτενό διαςύνδεςη με την ελληνικό ϋννομα τϊξη 

καθώσ εύναι ϋνασ δραςτόριοσ διεθνόσ οργανιςμόσ κατϊ την παραγωγό κανόνων 

δικαύου και ιδιαύτερα επιδραςτικόσ ςτη διαμόρφωςη των δικαιωμϊτων του 

ανθρώπου. Κρύςιμο ρόλο για την εφαρμογό των δικαιωμϊτων, ειδικϊ εκεύνων 

που αφορούν τισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ ςε οποιονδόποτε χώρο κρϊτηςησ, παύζουν 

τα όργανα ελϋγχου των ςυμβατικών κειμϋνων που προαναφϋρθηκαν. Σϋτοια 

όργανα εύτε επιτηρούν περιοδικϊ ό ϋκτακτα το βαθμό ςυμμόρφωςησ τησ 

εκϊςτοτε ελληνικόσ κυβϋρνηςησ προσ τουσ διεθνεύσ κανόνεσ όπωσ πρϊττει η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό για την Πρόληψη των Βαςανιςτηρύων, Απϊνθρωπησ ό 

Τποτιμητικόσ Μεταχεύριςησ ό Σιμωρύασ (CPT) εύτε ϋνα δικαιοδοτικό όργανο, 

όπωσ το Ευρωπαώκό Δικαςτόριο Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, η εκτϋλεςη των 

αποφϊςεων του οπούου εύναι υποχρεωτικό. Η Επιτροπό Τπουργών του 

υμβουλύου τησ Ευρώπησ αςκεύ αρμοδιότητεσ επιτηρητό τησ εκτϋλεςησ των 

αποφϊςεων του Δικαςτηρύου και αςκεύ τον ελεγκτικό του ρόλο ςε τακτϊ 

χρονικϊ διαςτόματα.  

H CPT αποτελεύ κρύςιμο όργανο. Αν και δεν ϋχει δικαιοδοτικϋσ 

αρμοδιότητεσ, οι εκθϋςεισ τησ αποτελούν οδηγό και τεκμόριο για το ΕΔΔΑ 

αναφορικϊ με ςυγκεκριμϋνουσ χώρουσ κρϊτηςησ ωσ προσ την κϊθε 

ςυγκεκριμϋνη υπόθεςη που εξετϊζεται. Ο κοινόσ βηματιςμόσ τησ CPT και του 

Δικαςτηρύου του τραςβούργου δημιουργεύ τισ προδιαγραφϋσ νομιμότητασ ωσ 

προσ τισ ςυνθόκεσ κρϊτηςησ και διαβύωςησ ςε κατϊςταςη ςτϋρηςη ελευθερύασ, 

διαμορφώνοντασ αυτό που ονομϊζεται κοινόσ ευρωπαώκόσ παρονομαςτόσ των 

δικαιωμϊτων. Σο εθνικό δύκαιο οφεύλει να ςυμμορφώνεται με τισ προδιαγραφϋσ 

αυτϋσ, και βϋβαια διαθϋτοντασ πϊντα την ευχϋρεια να λαμβϊνει ευνοώκότερα 

μϋτρα. Η Επιτροπό επιςκϋπτεται κϊθε δύο χρόνια τα κρϊτη μϋρη τησ ύμβαςησ 

και κϊνει απροειδοπούητεσ επιςκϋψεισ ςε χώρουσ κρϊτηςησ. Σα ευρόματα τησ 

επύςκεψησ εκδύδονται ύςτερα από διαβούλευςη με την κυβϋρνηςη. Η ελληνικό 

περύπτωςη δεν εύναι από τισ εύκολεσ, καθώσ παγύωσ η επιτροπό διαπιςτώνει 

χρόνια προβλόματα, εν πολλούσ αθερϊπευτα, ςχετικϊ με τον υπερπληθυςμό των 

κρατουμϋνων, την υποςτελϋχωςη ςε προςωπικό φύλαξησ και την ελλιπό 

ιατρικό φροντύδα.  Μϊλιςτα, ύςτερα από την επύςκεψη του 2011 η Επιτροπό 
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εξϋδωςε Δημόςια Δόλωςη,1 η οπούα αποτελεύ ϋνα ύςτατο μϋτρο για την 

ευαιςθητοπούηςη των κυβερνόςεων να λϊβουν δραςτικϊ μϋτρα για την 

εναρμόνιςη με την ύμβαςη. Έκτοτε, η Επιτροπό ςε κϊθε ϋκθεςό τησ επικρύνει 

τισ ςυνθόκεσ, χωρύσ να ϋχει διαπιςτώςει ποτϋ δομικϋσ βελτιώςεισ ςτα 

προβλόματα του υπερπληθυςμού και των ανεπαρκών υπηρεςιών φύλαξησ και 

περύθαλψησ.  

Σα δικαιώματα των κρατουμϋνων αφορούν, όπωσ αναφϋρθηκε, τουσ 

χώρουσ κρϊτηςησ, την διατροφό, την παροχό υπηρεςιών υγεύασ, τισ ευκαιρύεσ 

εκπαύδευςησ, την επικοινωνύα με ςυγγενικϊ πρόςωπα και δικηγόρο, την 

ψυχαγωγύα και των αθλητιςμό, την πληροφόρηςη. Αξύζει να αναφερθεύ κανεύσ 

με περιςςότερη λεπτομϋρεια ςτο θϋμα του προςωπικού χώρου των 

κρατουμϋνων ςτισ ελληνικϋσ φυλακϋσ. 

ε πολλϋσ φυλακϋσ ο μϋςοσ όροσ ελεύθερου χώρου εντόσ των 

κελιών/θαλϊμων εύναι κϊτω των 3 τ.μ. μϋτρων ανϊ κρατούμενο (βλ. φυλακϋσ 

Κορυδαλλού, Διαβατών, Λϊριςασ, Αλικαρναςςού, Φύου, Κϋρκυρασ, Ιωαννύνων, 

Κομοτηνόσ, Σρύπολησ, Σρικϊλων, Ναυπλύου, Κω κ.ϊλ.). Σα 3 τ.μ. μϋτρα 

θεωρούνται το απώτατο όριο πϋρα του οπούο τεκμαύρεται παραβύαςη του 

ϊρθρου 3 ΕΔΑ. τον χώρο αυτό περιλαμβϊνονται τα κρεβϊτια και ϊλλα ϋπιπλα 

που εύναι τοποθετημϋνα εντόσ του κελιού, όχι και η τουαλϋτα. Αντιλαμβϊνεται 

κανεύσ ότι και τα 3 τ.μ. μϋτρα (2 Φ 1,5μ) εύναι όδη ϋνασ ιδιαύτερα αςφυκτικόσ 

χώροσ, καθώσ το μιςό αυτού καταλαμβϊνει το κρεβϊτι. Επιβαρυντικϊ ςτοιχεύα 

ϋχουν κριθεύ ότι αποτελούν η ϋλλειψη τραπεζαρύασ (οι περιςςότερεσ ελληνικϋσ 

φυλακϋσ δεν διαθϋτουν τραπεζαρύα), ο κακόσ φυςικόσ φωτιςμόσ, η ανεπαρκόσ 

θϋρμανςη, η μη παροχό ζεςτού νερού κ.ϊλ. τισ περιπτώςεισ κρϊτηςησ ςε 

αςτυνομικϊ κελιϊ, κύριο χαρακτηριςτικό εύναι ότι ςε χώρουσ ςχεδιαςμϋνουσ για 

κρϊτηςη 48 ωρών κρατούνται ϊνθρωποι για πϊνω από 30 ημϋρεσ, χωρύσ 

προαυλιςμό και κατϊλληλη διατροφό. Δεν αποκλεύεται να δούμε ςύντομα και 

πιλοτικό υπόθεςη για την παραβύαςη του ϊρθρου 3 ςε ελληνικϋσ φυλακϋσ. 

Παρόμοια, ςε χώρουσ κρϊτηςησ αλλοδαπών, ο υπϋρμετροσ υπερπληθυςμόσ, η 

                                                           
1 Committee for the Prevention of Torture (CPT), Public statement concerning Greece 
CPT/Inf(2011), Par. 8: The CPT has emphasised time and again the need to address the structural 
deficiencies in Greece’s detention policy, and has attempted to exercise its preventive function by 
recommending practical measures to ensure that all irregular migrants deprived of their liberty 
are held in decent conditions. However, the Committee has been met by inaction from the Greek 
authorities in addressing the very serious concerns raised.  
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ανεπϊρκεια των υποδομών διαβύωςησ και η μακροχρόνια κρϊτηςη αποτελούν 

τα ςυνόθη ευρόματα τησ Επιτροπόσ αλλϊ και την αντικειμενικό υπόςταςη των 

παραβιϊςεων τησ ΕΔΑ που διαπιςτώνει ςε βϊροσ τησ Ελλϊδασ το Δικαςτόριο 

του τραςβούργου.  

Η πληθώρα των προςφυγών ςτο Ευρωπαώκό Δικαςτόριο Δικαιωμϊτων 

του Ανθρώπου, με πολύ μεγϊλο ποςοςτό διαπύςτωςησ παραβύαςησ οδηγεύ ςτο 

εξόσ ερώτημα: τι ςυμβαύνει ςτην Ελλϊδα και τα πρϊγματα δεν βελτιώνονται 

ςχετικϊ με τισ ςυνθόκεσ κρϊτηςησ αλλϊ και ωσ προσ ςτην παροχό υπηρεςιών 

υγεύασ ςτουσ κρατούμενουσ; Σο πρώτο οδηγεύ και ςε ϋνα δεύτερο ερώτημα: δεν 

διατύθεται αποτελεςματικό ϋνδικο ώςτε τα παρϊπονα των κρατουμϋνων να 

ικανοποιούνται από διοικητικό ό δικαιοδοτικό όργανο εντόσ τησ ελληνικόσ 

ϋννομησ τϊξησ; 

Η απϊντηςη ςτο δεύτερο ερώτημα εύναι απλό, με την ϋννοια ότι το ύδιο το 

Δικαςτόριο διαπιςτώνει ςχεδόν ςε όλεσ τισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ του παραβύαςη, 

όχι μόνο του ϊρθρου 3 αλλϊ και του ϊρθρου 13, δηλαδό την απουςύα 

αποτελεςματικού ϋνδικου μϋςου ωσ προσ τη διαχεύριςη των αιτημϊτων των 

κρατουμϋνων. Όςο για το πρώτο ερώτημα, αυτό μεγεθύνεται από τισ αποφϊςεισ 

αλλοδαπών δικαςτηρύων ςχετικϊ με την ϋκδοςη υποδύκων και καταδύκων 

εκζητούμενων από την ελληνικό δικαιοςύνη, για να δικαςτούν ό να εκτύςουν τισ 

ποινϋσ τουσ ςτην Ελλϊδα. Αγγλικϊ δικαςτόρια ϋκριναν, για παρϊδειγμα, ότι οι 

φυλακϋσ Κομοτηνόσ, Κορυδαλλού, Κω, Αλικαρναςςού και Ναυπλύου δεν 

πληρούν τισ προώποθϋςεισ που ορύζει το ϊρθρο 3 τησ ΕΔΑ και αρνόθηκαν την 

ϋκδοςη των εκζητούμενων ςτην Ελλϊδα. Επύ τησ ουςύασ, οι ςτατιςτικϋσ και οι 

μελϋτεσ δεύχνουν ότι από τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 2000 παρατηρεύται μια 

ςημαντικό αύξηςη του αριθμού των κρατουμϋνων κϊθε εύδουσ, χωρύσ 

παρϊλληλα να αναπτύςςονται οι υποδομϋσ ςτουσ χώρουσ κρϊτηςησ ωσ προσ τισ 

υλικοτεχνικϋσ προδιαγραφϋσ αλλϊ και ωσ προσ το προςωπικό φύλαξησ και την 

παροχό υπηρεςιών υγεύασ. Αν το 2015 τα πρϊγματα βελτιώθηκαν πρόςκαιρα 

και ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ, από το 2019 οι δεύκτεσ εναρμόνιςησ με το ϊρθρο 

3 ΕΔΑ και τισ ςυμβϊςεισ κατϊ των βαςανιςτηρύων του ΟΗΕ και του 

υμβουλύου τησ Ευρώπησ ϊρχιςαν να αποκλύνουν ςημαντικϊ και πϊλι. Η 

απομϊκρυνςη από το κανονιςτικό πλαύςιο που ορύζει τα δικαιώματα των 

κρατουμϋνων εδρϊζεται ςε μύα ςειρϊ παραγόντων: την αυςτηροπούηςη των 
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ποινών, τη ςυμπύεςη τησ υφ’ όρον απόλυςησ και των εναλλακτικών μορφών 

ϋκτιςησ ποινόσ, και τη μακροχρόνια –μη ςύννομη- κρϊτηςη πλόθουσ αλλοδαπών 

υπό επιςτροφό ςε αςτυνομικϊ τμόματα, μεταξύ ϊλλων.  

Ο ςεβαςμόσ ςτα δικαιώματα των κρατουμϋνων εύναι o καθρϋφτησ τησ 

δημοκρατύασ μασ και δεύκτησ τησ ποιότητασ τησ ςυνταγματικόσ μασ τϊξησ.  Η 

ϊρρητη και ςυχνϊ υποςυνεύδητη ςτρεβλό παραδοχό ότι οι ϊνθρωποι που 

βρύςκονται ςε καθεςτώσ ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ δεν αξύζουν να 

απολαμβϊνουν το πλϋγμα των δικαιωμϊτων που τουσ αναλογεύ ωσ ϋνα εύδοσ 

τιμωρύασ που απορρϋει εγγενώσ από το καθεςτώσ αυτό, πλόττει ςοβαρϊ όχι 

μόνο τα ςυγκεκριμϋνα δικαιώματα αλλϊ και όλο το οικοδόμημα του κρϊτουσ 

δικαύου. Αν πϊλι η παραβύαςη των δικαιωμϊτων γύνεται ςυνειδητϊ, τότε τα 

πρϊγματα εύναι πολύ πιο ςοβαρϊ, καθώσ ςυντελούν ςτην φυςικοπούηςη και τη 

ςυλλογικό αποδοχό ςυςτημικών παραβιϊςεων από το ςώμα των πολιτών: θα 

χρειαςτεύ να ςυγκροτηθεύ εκ νϋου το αφόγημα, πολιτικϊ και δικαικϊ, ωσ προσ τη 

ςημαςύα, τον ςκοπό και το περιεχόμενο τησ ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ, όπωσ και 

των δικαιωμϊτων (μασ) ςε καθεςτώσ εγκλειςμού.  

 

 

Πίνακας: πληθσσμός κρατοσμένων στις ελληνικές υσλακές (2003-2021)
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