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Η απόθαζε απηή ζα γίλεη νξηζηηθή ππό ηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 44§2 ηεο ύκβαζεο. Μπνξεί λα επέιζνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο σο 

πξνο ηελ κνξθή. 



 

ηην ςπόθεζη A.H. καηά Δλλάδορ, 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (Πξψην 

Σκήκα), ζπλεδξίαζε ζε Σκήκα κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

Isabelle Berro-Lefèvre, Πξφεδξν, 

Elisabeth Steiner, 

Khanlar Hajiyev, 

Mirjana Lazarova Trajkovska, 

Julia Laffranque, 

Λίλν-Αιέμαλδξν ηζηιηάλν, 

Eriki Møse, Γηθαζηέο, 

Καη κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ Søren Nielsen, Γξακκαηέα Σκήκαηνο, 

Αθνχ δηαζθέθζεθε ζε πκβνχιην ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 2013, εμέδσζε ηελ 

αθφινπζε απφθαζε πνπ πηνζεηήζεθε ηελ εκεξνκελία απηή: 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

1. Η ππφζεζε πξνέθπςε κεηά απφ ηελ πξνζθπγή αξ. 71825/11 πνπ 

θαηέζεζε θαηά ηελ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο έλαο Αθγαλφο πνιίηεο, ν θ. A. 

H. («ν πξνζθεχγσλ»), ν νπνίνο πξνζέθπγε ζην Γηθαζηήξην ζηηο 27 

Οθησβξίνπ 2011 ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο Πξνζηαζίαο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε 

χκβαζε»). 

2. Ο πξνζθεχγσλ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ θ. Κ.Σζηηζειίθε, Γηθεγφξν 

Θεζζαινλίθεο. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε») εθπξνζσπήζεθε 

απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, ηελ θ. Φ.Γεδνχζε, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ θ. Μ.Γεξκάλε, Γηθαζηηθή Αληηπξφζσπν 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

3. Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 3, 5§1, 5§4 θαη 

9 ηεο χκβαζεο. 

4. ηηο 13 Απξηιίνπ 2012 ε πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηελ 

Κπβέξλεζεο. Καη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 29§1 ηεο χκβαζεο, 



 

απνθαζίζηεθε φηη ην Σκήκα ζα απνθαλζεί ζπγρξφλσο επί ηνπ παξαδεθηνχ 

θαη επί ηεο νπζίαο. 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 

Ι. ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΣΗ ΤΠΟ ΚΡΙΗ 

ΤΠΟΘΔΗ 

5. Ο πξνζθεχγσλ γελλήζεθε ην 1994 θαη ηελ επνρή ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ήηαλ αλήιηθνο. 

Α. Ζ διαδικαζία η ζσεηική με ηην απέλαζη και ηην κπάηηζη ηος 

πποζθεύγονηορ 

6. Ο πξνζθεχγσλ ζπλειήθζεθε ζηηο 30 Μαΐνπ 2011 επεηδή εηζήιζε 

παξάλνκα ζηελ Διιάδα απφ ηελ Σνπξθία κέζσ ηνπ πνηακνχ Έβξνπ θαη 

ηέζεθε ζε θξάηεζε ζην Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ ηεο Οξεζηηάδαο. 

7. Με απφθαζε ηεο 2αο Ινπλίνπ 2011, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο Οξεζηηάδαο δηέηαμε ηελ απέιαζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 76§§ 1 (β) θαη 3 ηνπ Νφκνπ 3386/2005 θαη ηελ θξάηεζή ηνπ 

γηα πεξίνδν πνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο, κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ν πξνζθεχγσλ ήηαλ χπνπηνο θπγήο. Η απφθαζε αλέθεξε φηη 

ν πξνζθεχγσλ είρε ην δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο θαη λα αζθήζεη αληηξξήζεηο θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπ ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 

8. ηηο 24 Ινπλίνπ 2011, ν δηθεγφξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο, κέινο ηεο 

έλσζεο «Διιεληθή Έλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ πνιηηψλ» έζηεηιε κηα επηζηνιή ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Κέληξνπ 

Κξάηεζεο θαιψληαο ηνλ λα ζέζεη ηέινο ζηελ θξάηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο 

θαη λα θξνληίζεη ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο 

(ππεξπιεζπζκφο, απνπζία ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη πγηεηλήο, αλεπαξθήο 

ηξνθή). Σελ ίδηα εκέξα έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθψλ Οξεζηηάδαο θαιψληαο ηνλ λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ 

θεδεκφλα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη λα ηνλ ηνπνζεηήζεη 

ζε εηδηθφο θέληξν γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο. 



 

9. ηηο 27 Ινπλίνπ 2011, ν ελ ιφγσ Δηζαγγειέαο απεπζχλζεθε ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

γηα λα αλεπξεζεί θαηάιιειν θαηάιπκα γηα ηνλ πξνζθεχγνληα θαη έλαλ άιιν 

αζπλφδεπην αλήιηθν. Σελ ίδηα εκέξα ν πξνζθεχγσλ δήηεζε απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Οξεζηηάδαο λα κεηαθέξεη ηνλ 

πξνζθεχγνληα ζε δεκφζην λνζνθνκείν γηα λα εμεηαζηεί ελφςεη ηεο 

ηνπνζέηήζήο ηνπ ζε ίδξπκα γηα αλειίθνπο. 

10. ηηο 4 Ινπιίνπ 2011, ν πξνζθεχγσλ άζθεζε αληηξξήζεηο θαηά ηεο 

θξάηεζήο ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 76§3 ηνπ Νφκνπ 3386/2005. Δπηθαινχληαλ 

παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 3 θαη 5 ηεο χκβαζεο. Τπνγξάκκηδε φηη ήηαλ 

αζπλφδεπηνο αλήιηθνο θαη φηη δελ είρε γίλεη θακία ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν θαηάιιειν γηα αλειίθνπο. Παξαπνληφηαλ φηη 

θξαηνχληαλ ζηνλ ίδην ρψξν κε ελειίθνπο ππφ απαξάδεθηεο ζπλζήθεο. 

11. Με απφθαζε ηεο 7
εο

 Ινπιίνπ 2011, ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο απέξξηςε ηηο αληηξξήζεηο. Έθξηλε φηη ν πξνζθεχγσλ 

ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα ηάμε αθνχ θαζψο είρε εηζέιζεη παξάλνκα 

ζηελ Διιάδα ρσξίο άδεηα παξακνλήο, δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηα ηεο 

επηβίσζήο ηνπ παξά κφλνλ παξαβηάδνληαο ην λφκν. Σν Πξσηνδηθείν 

αλαθέξζεθε ζηελ απφθαζε A.A. θαηά Διιάδνο (αξ. 12186/08, 22 Ινπιίνπ 

2010) ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη έθξηλε φηη νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο ήηαλ απαξάδεθηνη θαη φηη θαζψο είρε δηθεγφξν, ν 

πξνζθεχγσλ κπνξνχζε λα πξνζθχγεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα βξεη 

ακέζσο θαηάιπκα κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Έηζη ην Πξσηνδηθείν δηέηαμε 

ηελ δηαηήξεζε ηεο θξάηεζεο. 

12. ηηο 12 Ινπιίνπ 2011, ην Τπνπξγείν Τγείαο ελεκέξσζε ηνλ 

Δηζαγγειέα φηη ν πξνζθεχγσλ κπνξνχζε λα θηινμελεζεί ζε έλαλ μελψλα 

ζηελ Κξήηε. Σελ ίδηα εκέξα, ν Δηζαγγειέαο δηέηαμε ηελ κεηαθνξά ηνπ 

πξνζθεχγνληνο (θαη άιισλ επηά αζπλφδεπησλ αλειίθσλ) αξρηθά ζηνλ 

μελψλα λέσλ «ΑΡΙ» ζην Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο, απ’φπνπ ζα 

κεηέβαηλε ζηνλ μελψλα λέσλ ζηελ Κξήηε. 



 

13. ηηο 28 Ινπιίνπ 2011, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο 

Οξεζηηάδαο αθχξσζε ηελ απφθαζή ηνπ ηεο 2αο Ινπλίνπ 2011 κε ηελ νπνία 

είρε δηαηάμεη ηελ απέιαζε θαη θξάηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο. Αηηηνινγνχζε 

ηελ απφθαζή ηνπ απηή κε ην φηη νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηελ απφθαζε 

απέιαζεο θαη θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ ζπληξέραλε πηα κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ μελψλα λέσλ. 

14. ηηο 28 Ινπιίνπ 2011 ν πξνζθεχγσλ πνπ είρε ήδε κεηαθεξζεί ζηνλ 

μελψλα λέσλ «ΑΡΙ», έθπγε απφ ηνλ μελψλα παξφιν πνπ νη ππεχζπλνη ηνπ 

μελψλα ηνπ ζπλέζηεζαλ λα κείλεη. Σνπο δήισζε φηη έπξεπε λα πάεη ζηελ 

Αζήλα γηα λα ζπλαληήζεη κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη θίινπο. 

Β. Οι ζςνθήκερ κπάηηζηρ ηος πποζθεύγονηορ 

1. Η εθδνρή ηνπ πξνζθεύγνληνο 

15. Ο πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη φηη ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαζαξηφηεηαο, 

αεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ ε δηακνλή εθεί 

δελ ήηαλ αλεθηή νχηε γηα κηα εκέξα. ε φια ηα θειηά ππήξρε ζπλσζηηζκφο 

πξάγκα πνπ επηδείλσλε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Γελ ππήξραλ νχηε 

θαξέθιεο νχηε ηξαπέδηα θαη νη αξρέο δελ δηέλεηκαλ είδε αηνκηθήο πγηεηλήο, 

ζεληφληα ή θνπβέξηεο θαη ηα ήδε ππάξρνληα δελ είραλ πιπζεί πνηέ. Γελ 

ππήξρε δεζηφ λεξφ. Η αηκφζθαηξα ήηαλ απνπληθηηθή ιφγσ ηνπ θαπλνχ ησλ 

ηζηγάξσλ. Οη ηνπαιέηεο ήηαλ βξψκηθεο, κνλίκσο βνπισκέλεο θαη 

απνηεινχζαλ εζηία κφιπλζεο γηα ηνπο θξαηνχκελνπο. 

16. Οη κεξίδεο θαζεκεξηλήο ηξνθήο αλά θξαηνχκελν ήηαλ απνιχησο 

αλεπαξθείο αθνχ αληηζηνηρνχζαλ ζην πνζφ ησλ 5,87€ ηελ εκέξα θαη ηελ 

παξαζθεχαδαλ νη πξνκεζεπηέο ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο. 

17. Ο πξναπιηζκφο γηλφηαλ ελαιιάμ αλά ζάιακν πξάγκα πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα νη θξαηνχκελνη λα βγαίλνπλ κία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ή 

θαη θαζφινπ. 

18. Τπήξρε έλα ηειέθσλν πνπ ιεηηνπξγνχζε κε ηειεθάξηεο αιιά ην 

Κέληξν δελ είρε νχηε ξαδηφθσλν νχηε ηειεφξαζε. Οη θξαηνχκελνη δελ είραλ 

θακία δπλαηφηεηα δηαζθέδαζεο. 



 

19. Ο πξνζθεχγσλ πνπ είλαη κνπζνπικάλνο ππνζηεξίδεη φηη πνιιέο 

θνξέο ην κφλν θαγεηφ πνπ ηνπ ζεξβίξαλε ήηαλ ρνηξηλφ θξέαο. Έπξεπε λα ην 

θάεη ή λα κείλεη λεζηηθφο. Οη δηακαξηπξίεο ηνπ σο πξνο ην ζέκα απηφ δελ 

είραλ απνηέιεζκα αθνχ νη αζηπλνκηθνί ηνπ απαληνχζαλ πάληα φηη ην 

θαγεηφ ην πξνκήζεπε ζην Κέληξν κηα ηαβέξλα πνπ είρε ζπλάςεη ζχκβαζε 

κε ην Κέληξν Κξάηεζεο. Ο πξνζθεχγσλ εμέθξαζε επαλεηιεκκέλσο ηα 

παξάπνλά ηνπ γηα ην ζέκα απηφ ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, πνπ επηζθεπηφηαλ ζπρλά ην 

Κέληξν. 

2. Η εθδνρή ηεο Κπβέξλεζεο 

20. Σν Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ έρεη επηά ζαιάκνπο θαη κπνξεί λα 

θηινμελήζεη ζπλνιηθά 374 θξαηνπκέλνπο (348 άλδξεο θαη 26 γπλαίθεο). Ο 

ζάιακνο ππ’αξ. 1 κπνξεί λα θηινμελήζεη 72 άηνκα, ν ζάιακνο ππ’ αξ. 2 48 

άηνκα, ν ζάιακνο ππ’αξ. 3 52 άηνκα, ν ζάιακνο ππ’αξ. 4 50 άηνκα, ν 

ζάιακνο ππ’αξ. 5 70 άηνκα, ν ζάιακνο ππ’αξ. 6 56 άηνκα, ν ζάιακνο 

ππ’αξ. 7 είλαη απνθιεηζηηθά γηα γπλαίθεο θαη κπνξεί λα θηινμελήζεη 26 

άηνκα. Σέινο, ην αλαξξσηήξην κπνξεί λα δερηεί 4 αζζελείο θαη έρεη 

ηνπαιέηα θαη κπάλην. Ο ζάιακνο ππ’αξ. 1 έρεη 4 ηνπαιέηεο θαη 3 κπάληα. Οη 

ζάιακνη ππ’αξ. 2, 3 θαη 4 έρνπλ θαζέλαο 3 ηνπαιέηεο θαη 2 κπάληα. ΟΙ 

ζάιακνη ππ’αξ. 5 θαη 6 έρνπλ 4 ηνπαιέηεο θαη 3 κπάληα θαζέλαο θαη ν 

ζάιακνο αξ.7 2 ηνπαιέηεο θαη 2 κπάληα. Η θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ έρεη 

αλαηεζεί κε ζχκβαζε ζε ηδησηηθή εηαηξεία. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν 

πξναπιηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ γίλεηαη αλά ζάιακν θαη δηαξθεί κία ψξα. 

21. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θξαηνχληαη 

ζε ρσξηζηνχο ζαιάκνπο θαη δελ αλακηγλχνληαη πνηέ κε ελειίθνπο. 

22. Απφ ηηο 8 Μαξηίνπ έσο ηηο 25 Μαΐνπ 2012, ην Κέληξν αλέζηεηιε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ γηα λα γίλνπλ εξγαζίεο αλαθαίληζεο. ην πιαίζην ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ αλαθαηαζθεπάζηεθε ην ζχζηεκα απνρέηεπζεο, ην 

ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη νη ρψξνη πγηεηλήο. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλχςσζε 

ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο γεγνλφο πνπ επέηξεςε ηελ επηκήθπλζε ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ πξναπιηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ. Αθφκε έγηλε βαθή ησλ 

ρψξσλ ηνπ θέληξνπ. 



 

23. Σν Κέληξν δηαζέηεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη δεζηφ λεξφ ζε κφληκε 

βάζε. Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ππέζηε θάπνηεο δεκηέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θξαηνπκέλνπο αιιά ν εμαεξηζκφο εληζρχεηαη απφ ηηο πφξηεο. 

24. Καζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011, ε Με Κπβεξλεηηθή 

Οξγάλσζε «Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα» πξνκήζεπζε ηνπο θξαηνχκελνπο κε 

ππλφζαθνπο θαη είδε αηνκηθήο πγηεηλήο. 

25. ην Κέληξν εξγάδνληαη έλαο γηαηξφο θαη δχν λνζνθφκεο κε 

θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Καηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ-Ινπιίνπ 

2011, δξαζηεξηνπνηήζεθε θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ ην απνηεινχζαλ 

δχν γηαηξνί, έλαο ςπρνιφγνο, κηα θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαη ηξεηο δηεξκελείο 

θαη παξείρε ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε θαζεκεξηλή 

βάζε ζηνπο θξαηνχκελνπο. Δπίζεο, πέληε αθφκε ςπρνιφγνη, πέληε 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη πέληε δηεξκελείο πξφζθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2011. 

ΙΙ. ΣΟ ΟΙΚΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

26. Σν άξζξν 5§2 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξ. 400/2009 γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ απέιαζεο αιινδαπψλ πξνβιέπεη φηη: 

«2. Οη αιινδαπνί ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί απόθαζε δηνηθεηηθήο 

απέιαζεο θξαηνύληαη ζηνπο Δηδηθνύο Υώξνπο Παξακνλήο Αιινδαπώλ 

(άξζξν 81 λ. 3386/ 2005), θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνησλ ρώξσλ, 

πξνζσξηλά ζηα θξαηεηήξηα ησλ αζηπλνκηθώλ ππεξεζηώλ. Οη αλήιηθνη 

αιινδαπνί, θαζώο θαη νη 

γπλαίθεο, θξαηνύληαη ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο, εθηόο αλ ιόγνη πξνζηαζίαο ησλ 

αλειίθσλ ή δηαηήξεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο ελόηεηαο επηβάιινπλ ην αληίζεην. 

(...)». 

27. Σν άξζξν 13§6 (β) ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αξ. 114/2010 

«Καζεζηώο ηνπ πξόζθπγα: εληαία δηαδηθαζία ζε αιινδαπνύο θαη 

αληζαγελείο» κε ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε 

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ αξ. 2005/85/ΔΚ ηεο 1
εο

 Γεθεκβξίνπ 2005 (γηα ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

πξφζθπγα ζηα Κξάηε Μέιε), νξίδεη φηη: 



 

«6. ηηο πεξηπηώζεηο θξάηεζεο αηηνύλησλ, νη αξκόδηεο αξρέο (...) 

εθαξκόδνπλ ηα αθόινπζα: 

 

β. Απνθεύγνπλ ηελ θξάηεζε ησλ αλήιηθσλ. Αλήιηθνη πνπ έρνπλ ρσξηζηεί από 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη θξαηνύληαη κόλν γηα ην 

απαξαίηεην ρξόλν έσο ηελ αζθαιή παξαπνκπή ηνπο ζε θαηάιιειεο δνκέο 

θηινμελίαο αλειίθσλ.» 

28.  Σν άξζξν 97 (πξνζηαζία αλειίθσλ) ηνπ Π.Γ. 141/1991 γηα ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο πξνβιέπεη φηη: 

«1. Η Διιεληθή Αζηπλνκία (...): 

ζ. Φξνληίδνπλ λα θιείλνληαη ζε ηδηαίηεξα θξαηεηήξηα νη αλήιηθνη πνπ 

ζπιιακβάλνληαη θαη θαηά ηε κεηαγσγή ηνπο λα κελ δεζκεύνληαη κε 

ρεηξνπέδεο, εθηόο αλ είλαη επηθίλδπλνη ή ύπνπηνη απόδξαζεο. 

(...)». 

29.  Σα άξζξα 76, 77 θαη 78 ηνπ Νφκνπ αξ. 3386/2005 ηξνπνπνηήζεθαλ 

κε ην Νφκν αξ. 3900/2010 (πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011) θαη 

έθηνηε νξίδνπλ ηα εμήο: 

 

Άπθπο 76 

1. Η δηνηθεηηθή απέιαζε αιινδαπνύ επηηξέπεηαη εθόζνλ: 

α. Δρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο γηα (...) βνήζεηα ιαζξνκεηαλαζηώλ λα εηζέιζνπλ ζην 

εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ή ηε δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθνξάο πξνώζεζεο ηνπο ή ηεο 

εμαζθάιηζεο θαηαιύκαηνο ζε απηνύο γηα απόθξπςε (...) 

β. Δρεη παξαβηάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. 

γ. Η παξνπζία ηνπ ζην ειιεληθό έδαθνο είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκόζηα ηάμε 

ή ηελ αζθάιεηα ηεο Υώξαο. 

2. Η απέιαζε δηαηάζζεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή 

θαη, (...) αθνύ πξνεγνπκέλσο δνζεί ζηνλ αιινδαπό πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 

ζαξάληα νθηώ σξώλ γηα λα ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 

3. Δθόζνλ ν αιινδαπόο εθ ησλ ελ γέλεη πεξηζηάζεσλ θξίλεηαη ύπνπηνο θπγήο 

ή επηθίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα ηάμε ή απνθεύγεη ή παξεκπνδίδεη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο αλαρώξεζεο ηνπ ή ηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ, κε 



 

απόθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, δηαηάζζεηαη ε 

πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε, εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ, 

απόθαζεο σο πξνο ηελ απέιαζε ηνπ. Δθόζνλ εθδνζεί απόθαζε απέιαζεο, ε 

θξάηεζε ζπλερίδεηαη σο ηελ εθηέιεζε ηεο απέιαζεο, ζε θακία όκσο 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

απέιαζε θαζπζηεξεί επεηδή απηόο αξλείηαη λα ζπλεξγαζηεί ή θαζπζηεξεί ε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απέιαζε ηνπ εγγξάθσλ από ηε ρώξα θαηαγσγήο 

ή πξνέιεπζεο ηνπ, ε θξάηεζε ηνπ αιινδαπνύ είλαη δπλαηόλ λα παξαηαζεί γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξόλν, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) κήλεο. Ο 

αιινδαπόο πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη ζηε γιώζζα πνπ θαηαλνεί, ηνπο ιόγνπο 

ηεο θξάηεζεο ηνπ θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν ηνπ. Ο αιινδαπόο πνπ θξαηείηαη(...) κπνξεί λα πξνβάιεη θαη 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο απόθαζεο θξάηεζεο ή παξάηαζεο ηεο θξάηεζεο ηνπ 

ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ(...) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ, ζηελ Πεξηθέξεηα 

ηνπ νπνίνπ θξαηείηαη." 

4. Οη αληηξξήζεηο πξέπεη λα δηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο, κπνξνύλ 

δε λα ππνβιεζνύλ θαη πξνθνξηθώο, νπόηε ζπληάζζεηαη ζπλαθώο, από ην 

γξακκαηέα, ζρεηηθή έθζεζε. 

Ωο πξνο ηελ εθδίθαζε απηώλ, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 204 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Δθόζνλ δεηεζεί, αθνύγεηαη 

ππνρξεσηηθά από ηνλ δηθαζηή ν αληηιέγσλ (...) ηνύην δε κπνξεί λα δηαηάμεη, 

ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ν δηθαζηήο." 

Οη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή πξνβαιιόκελνη ηζρπξηζκνί πξέπεη λα 

απνδεηθλύνληαη παξαρξήκα. 

Ο αξκόδηνο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 δηθαζηήο, ν νπνίνο θξίλεη θαη γηα ηε 

λνκηκόηεηα ηεο θξάηεζεο ή ηεο παξάηαζεο ηεο, εθδίδεη παξαρξήκα ηελ 

απόθαζε ηνπ γηα ηηο αληηξξήζεηο, ηελ νπνία δηαηππώλεη ζπλνπηηθώο ζην 

ηεξνύκελν πξαθηηθό. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ απηνύ παξαδίδεηαη ακέζσο 

ζηελ αζηπλνκηθή αξρή. 

Αλ πξόθεηηαη γηα εκέξα αξγίαο, δελ απαηηείηαη ε παξνπζία γξακκαηέα, ηα 

ζρεηηθά δε πξαθηηθά, θαζώο θαη ε θαηά ηελ παξάγξαθν 1 έθζεζε, 

ζπληάζζνληαη από ηνλ ίδην δηθαζηή. Η απόθαζε απηή δελ ππόθεηηαη ζε 

θαλέλα έλδηθν κέζν." 



 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο απέιαζε αιινδαπόο δελ θξίλεηαη ύπνπηνο θπγήο 

ή επηθίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα ηάμε ή ν πξόεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

πξσηνδηθείνπ δηαθσλεί σο πξνο ηελ θξάηεζε ηνπ, κε ηελ ίδηα απόθαζε 

ηάζζεη ζε απηόλ πξνζεζκία πξνο αλαρώξεζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο, εθηόο θαη αλ ζπληξέρεη ιόγνο πνπ θσιύεη ηελ 

απέιαζε. 

5. Η θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ απόθαζε κπνξεί λα 

αλαθιεζεί ύζηεξα από αίηεζε ησλ δηαδίθσλ, αλ ε αίηεζε αλάθιεζεο 

ζηεξίδεηαη ζε λέα ζηνηρεία (...). 

 

Απθπο 77 

Πξνζθπγή θαηά ηεο δηνηθεηηθήο απέιαζεο 

 «Καηά ηεο απόθαζεο απέιαζεο δηθαηνύηαη ν αιινδαπόο λα πξνζθύγεη κέζα 

ζε πξνζεζκία πέληε εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ Τπνπξγό Γεκόζηαο 

Σάμεο (...). Η ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο από 

ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. Η άζθεζε πξνζθπγήο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κε ηελ απόθαζε 

απέιαζεο έρεη δηαηαρζεί θαη ε θξάηεζε, ε αλαζηνιή αθνξά κόλν ηελ 

απέιαζε». 

Άπθπο 78 

«Αλ δελ είλαη εθηθηή ε άκεζε απέιαζε ηνπ αιινδαπνύ από ηε Υώξα γηα 

ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, ν Τπνπξγόο Γεκόζηαο Σάμεο (...) κπνξεί, κε απόθαζε 

ηνπ, λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απόθαζεο απέιαζεο. Με όκνηα απόθαζε 

επηβάιινληαη ζηνλ αιινδαπό πεξηνξηζηηθνί όξνη.». 

30. Σν άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ νξίδεη ηα εμήο: 

Άπθπο 105 

«Γηα παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ δεκνζίνπ θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπο δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, ην δεκόζην ελέρεηαη 

ζε απνδεκίσζε, εθηόο αλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε έγηλε θαηά παξάβαζε 

δηάηαμεο, πνπ ππάξρεη γηα ράξε ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο. Μαδί κε ην 

δεκόζην επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ θαη ην ππαίηην πξόζσπν, κε ηελ επηθύιαμε 

ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επζύλε ησλ ππνπξγώλ». 



 

31. Με δχν απνθάζεηο, ηηο ππ’αξ. 2893/2008 θαη 1215/2010, ην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δέρηεθε φηη έλα άηνκν πνπ έρεη θπιαθηζηεί γηα 

νθεηιή πξνο ηξίηνπο θαη ην νπνίν, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 1050§2 ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, θξαηείηαη ζην ίδην θειί κε πνηληθνχο 

θξαηνπκέλνπο, είρε ππνζηεί εζηθή βιάβε θαη εμαηηίαο απηνχ δηθαηνχληαλ 

απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 105 θαη 106 ΔηζΝΑΚ. Η αλαγλψξηζε 

ηεο αθπξφηεηαο ηεο θξάηεζεο θαη ε απφιπζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δελ 

απνηεινχζαλ ιφγν εμάιεηςεο ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ είρε ππνζηεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ. Η έιιεηςε ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ θξάηεζε 

ηφκσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα νθεηιέο πξνο ηξίηνπο δελ αξθεί γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ εμάιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ Γεκνζίνπ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη ζπλζήθεο θξάηεζεο. Ωζηφζν, ε αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο δελ 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηνλ πιήξε απνθιεηζκφ θάζε εζηθήο βιάβεο, αθνχ 

ε εζηθή βιάβε γελλάηαη απφ κφλε ηελ παξάλνκε ζηέξεζε ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, αλεμάξηεηα απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 

εγθιεηζκνχ. ηηο απνθάζεηο απηέο ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δέρηεθε 

φηη νη ελδηαθεξφκελνη ζηηο ππνζέζεηο απηέο, ιφγσ ηεο θξάηεζήο ηνπο κε 

πνηληθνχο θξαηνχκελνπο, είραλ εθηεζεί ζε ινηδνξίεο, εμπβξίζεηο πξνζβνιή 

ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο θαη άιιεο βηαηφηεηεο πνπ, ζε ηέηνηνπο 

ρψξνπο θξάηεζεο, απεπζχλνληαη θπξίσο ζε φζνπο δελ είλαη πνηληθνί 

θαηάδηθνη. 

III. Η ΓΙΔΘΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΔΔΙ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ 

ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

Α. Ζ ύμβαζη ηυν Ζνυμένυν Δθνών για ηα δικαιώμαηα ηος 

παιδιού πος ςιοθεηήθηκε ζηιρ 20 Νοεμβπίος 1989 και επικςπώθηκε από 

ηην Δλλάδα ζηιρ 11 Μαΐος 1993 

32. Σν άξζξν 37 ηεο χκβαζεο απηήο νξίδεη ηα εμήο: 

Άπθπο 37 

«Σα πκβαιιφκελα Κξάηε θξνληίδνπλ ψζηε : 

(...) 



 

β. Καλέλα παηδί λα κε ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαηά ηξφπν παξάλνκν ή 

απζαίξεην. Η ζχιιεςε, θξάηεζε ή θπιάθηζε ελφο παηδηνχ πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλε κε ην λφκν, λα κελ απνηειεί παξά έλα έζραην κέηξν θαη λα είλαη 

ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

 γ. Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία λα αληηκεησπίδεηαη κε 

αλζξσπηζκφ θαη κε ηνλ νθεηιφκελν ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ 

ζεβαζκφ, θαη θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ζα ρσξίδεηαη απφ 

ηνπο ελήιηθεο, εθηφο εάλ ζεσξεζεί φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα κε γίλεη απηφ 

γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ηελ επαθή 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δη’ αιιεινγξαθίαο θαη κε επηζθέςεηο, εθηφο 

εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ. 

(...)» 

Β. Ζ ύζηαζη Rec(2006)2 ηηρ Δπιηποπήρ Τποςπγών ππορ ηα 

Κπάηη Μέλη για ηοςρ Δςπυπαφκούρ υθπονιζηικούρ Κανόνερ (η οποία 

ςιοθεηήθηκε από ηην Δπιηποπή Τποςπγών ζηιρ 11 Ηανοςαπίος 2006 

καηά ηην 952
η
 ύνοδο ηυν Δκπποζώπυν ηυν Τποςπγών) 

33. Οη νηθείεο δηαηάμεηο ηεο ζχζηαζεο απηήο πξνβιέπνπλ ηα εμήο: 

« (...) 

Γηαηξνθή 

22.1 Οη θξαηνύκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ δηαηξνθή ε νπνία ζα ιακβάλεη 

ππόςε ηεο ηελ ειηθία ηνπο ηελ πγεία, ηελ θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ 

ζξεζθεία ηνπο, ηνλ πνιηηηζκό ηνπο θαη ηελ θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

22.2 Σν εζληθό δίθαην πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα πνηόηεηαο ηεο 

δηαηξνθήο πξνζδηνξίδνληαο ηδίσο ην ειάρηζην πεξηερόκελν ζε ζεξκίδεο θαη 

πξσηεΐλεο. 

22.3 Η ηξνθή πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη θαη λα ζεξβίξεηαη ζε ζπλζήθεο 

πγηεηλήο. 

22.4 Πξέπεη λα ζεξβίξνληαη ηξία γεύκαηα ηελ εκέξα ζε ινγηθά δηαζηήκαηα. 

22.5 Οη θξαηνύκελνη πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε αλά πάζα ζηηγκή ζε 

πόζηκν λεξό. 



 

22.6 Έλαο εηδηθόο ηαηξόο ή λνζνθόκνο (α) πξέπεη λα δώζεη εληνιή γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο δηαηξνθήο ελόο θξαηνπκέλνπ εάλ ην κέηξν απηό είλαη 

απαξαίηεην γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο». 

Γ. Οι διαπιζηώζειρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ για ηην ππόλητη 

ηυν βαζανιζηηπίυν και ηυν απάνθπυπυν ή εξεςηελιζηικών ποινών ή 

μεηασειπίζευν (CPT) 

34. Καηά ηελ επίζθεςή ηεο απφ ηηο 20 έσο ηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 2011, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ 

απάλζξσπσλ ή εμεπηειηζηηθψλ πνηλψλ ή κεηαρεηξίζεσλ (CPT) επηζθέθηεθε 

ην Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ. 

35. Σν θηίξην πεξηιακβάλεη έμη ζαιάκνπο κε θάγθεια απφ ην πάησκα 

έσο ηελ νξνθή. Κάζε ζάιακνο έρεη θνπθέηεο θαη ηνπαιέηα. Καηά ηελ 

επίζθεςε ην Κέληξν θηινμελνχζε 488 θξαηνχκελνπο ελψ ε ρσξεηηθφηεηά 

ηνπ επηζήκσο ήηαλ 374 άηνκα. Μεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ ππήξραλ 110 λένη 

(ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αζπλφδεπηνη ελήιηθνη), εθ ησλ νπνίσλ 33 παηδηά 

ειηθίαο 12 έσο 14 εηψλ, πνπ θξαηνχληαλ πάλσ απφ δχν κήλεο. 

36. Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηνλ ζάιακν ησλ λέσλ ήηαλ αμηνζξήλεηεο: 

83 αγφξηα ζηνηβαγκέλα ζε έλα ρψξν 100η.κ. πεξίπνπ. Πέληε αγφξηα 

κνηξαδφληνπζαλ δχν θξεβάηηα θαη πνιιά θνηκφληνπζαλ ζην πάησκα. Η 

πξφζβαζε ζην θπζηθφ θσο ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ην ηερλεηφ θσο θαη ν 

εμαεξηζκφο ήηαλ αλεπαξθείο θαη νη ηνίρνη ηνπ ζαιάκνπ ήηαλ εθηεζεηκέλνη 

ζηηο ρακειέο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο. Ο ζάιακνο ήηαλ βξψκηθνο θαη νη 

λένη δελ είραλ πξντφληα θαζαξηζκνχ. Πνιιά παηδηά θνξνχζαλ ηα ίδηα ξνχρα 

πνπ θνξνχζαλ φηαλ εηζήρζεζαλ γηα θξάηεζε ζην θέληξν θαη νξηζκέλα δελ 

είραλ νχηε θαλ παπνχηζηα. Οη ηξεηο ηνπαιέηεο ήηαλ βνπισκέλεο θαη ηα 

κπάληα είραλ πιεκκπξίζεη απφ ηα ιχκαηα πνπ μερείιηδαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

χπλνπ. 

37. Οη λένη δελ θάλαλε θακία ζσκαηηθή άζθεζε ζηνλ έμσ ρψξν θαη ε 

απνζηνιή πιεξνθνξήζεθε φηη ε ηειεπηαία ηνπο έμνδνο ήηαλ κία εβδνκάδα 

πξηλ απφ ηελ επίζθεςε θαη είρε δηαξθέζεη κφλνλ είθνζη ιεπηά. 

38. Η θαηάζηαζε ησλ άιισλ ζαιάκσλ ήηαλ εμίζνπ αμηνζξήλεηε ελψ ν 

ζάιακνο πνπ θηινμελνχζε ηηο νηθνγέλεηεο, ηα παηδηά θαη ηα βξέθε, ηδηαίηεξα 



 

άζιηνο : νη ηνπαιέηεο ήηαλ γεκάηεο αθαζαξζίεο αθνχ ην ζχζηεκα 

απνρέηεπζεο δελ ιεηηνπξγνχζε. Σν πάησκα είρε πιεκκπξίζεη απφ βξψκηθα 

λεξά. Η πφξηα ηνπ ληνπο ήηαλ θαηά ην ήκηζπ ζπαζκέλε θαη νη κεηέξεο θαη 

ηα παηδηά εθηεζεηκέλα ζηελ ζέα φισλ. Ο ζάιακνο ησλ γπλαηθψλ, πνπ 

θηινμελνχζε 27 γπλαίθεο ζε ρψξν 40η.κ. ήηαλ επίζεο ζαζξφο, κε ηνίρνπο 

θαηεζηξακκέλνπο απφ ηελ πγξαζία θαη κε πιεκκπξηζκέλα ληνπο. 

39. ηελ απνζηνιή έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε φηη δελ είρε ιεθζεί 

θαλέλα κέηξν γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ βξεθψλ, ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ πνπ δελ ιάκβαλαλ νχηε γάια νχηε πξφζζεηε ηξνθή 

θαη δελ κπνξνχζαλ λα αζθεζνχλ. Η έθζεζε αλέθεξε φηη «φινη 

αληηκεησπίδνληαλ ζαλ δψα ζε θινπβί». 

Γ. Οι διαπιζηώζειρ ηος Διδικού Διζηγηηή ηυν Ζνυμένυν Δθνών 

για ηα βαζανιζηήπια και ηιρ άλλερ ποινέρ ή ηιρ ζκληπέρ, απάνθπυπερ, ή 

εξεςηελιζηικέρ μεηασειπίζειρ 

40. ηηο 12 Οθησβξίνπ 2010, ν Δηδηθφο Δηζεγεηήο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ επηζθέθζεθε ην Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ. ηελ έθζεζή ηνπ 

αλέθεξε φηη ην Κάληξν απηφ ρηίζηεθε γηα ηελ θξάηεζε ησλ παξάλνκσλ 

αιινδαπψλ πνπ δηαβαίλνπλ ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα. Δλψ ε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ θέληξνπ απηνχ ήηαλ γηα 379 θξαηνπκέλνπο, θαηά ηελ 

εκέξα ηεο επίζθεςεο θηινμελνχζε 486. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ, ν αξηζκφο απηφο έθηαλε ζπρλά ηνπο 550 θξαηνπκέλνπο, 

εηδηθά θαηά ηνπο έμη ηειεπηαίνπο κήλεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζην 

θέληξν θαηέθζαλαλ κέρξη 200 άηνκα θαζεκεξηλά. Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο 

ήηαλ πνιχ άζρεκεο. Γελ ππήξραλ αξθεηά θξεβάηηα, πξάγκα πνπ εμαλάγθαδε 

ηνπο θξαηνχκελνπο λα ηα κνηξάδνληαη ή λα θνηκνχληαη ζην πάησκα. Σα 

θξεβάηηα, νη θνπβέξηεο θαη ηα καμηιάξηα ήηαλ πνιχ βξψκηθα. Σα ληνπο θαη 

νη ηνπαιέηεο ήηαλ δηειπκέλεο κε βξψκηθνπο ηνίρνπο θαη κε ην λεξφ λα 

μερεηιίδεη απφ ηα ληνπο θαη ηηο ηνπαιέηεο. Οη ζάιακνη ήηαλ γεκάηνη πγξαζία 

θαη ηα παηψκαηα ζηρακεξά. Πνιιέο ιάκπεο ήηαλ ζπαζκέλεο θαη δελ ππήξρε 

ζρεδφλ θαζφινπ θπζηθφ θσο. Αλάκεζα ζηηο θνπθέηεο ππήξρε πνιχ ιίγνο 

ρψξνο θαη νη θξαηνχκελνη δελ κπνξνχζαλ λα θπθινθνξνχλ ελψ δελ είραλ 

πξφζβαζε ζηελ απιή νχηε ζηελ ζσκαηηθή άζθεζε. 



 

41. Η θαηάζηαζε ηνπ εκη-αλνηρηνχ ζαιάκνπ γηα ηνπο λεναθηρζέληεο 

ήηαλ αθφκε ρεηξφηεξε. Σν κπάλην δελ είρε θαζαξηζηεί γηα πάξα πνιχ θαηξφ. 

Οη ηνπαιέηεο ήηαλ βνπισκέλεο θαη ηα ιχκαηα μερείιηδαλ ζην πάησκα. Οη 

θξαηνχκελνη αθνδεχαλε ζηνλ δηάδξνκν ηνπ κπάληνπ θαη ηα ιχκαηα 

μερείιηδαλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζαιάκνπ φπνπ θνηκφληνπζαλ πξνθαιψληαο 

αθφξεηε δπζσδία. Πνιινί απφ ηνπο λεναθηρζέληεο πξνηηκνχζαλ λα 

θνηκνχληαη έμσ απφ ην θηίξην. Σν Κέληξν δελ είρε επαξθέο πξνζσπηθφ θαη 

ππήξρε κφλνλ έλαο γηαηξφο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Δ. Οι διαπιζηώζειρ ηηρ «Δλληνικήρ Ένυζηρ για ηα ανθπώπινα 

δικαιώμαηα» 

42. Η Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «Διιεληθή Έλσζε γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα» επηζθέθηεθε δχν θνξέο ην Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ, ηελ 

πξψηε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη ηελ δεχηεξε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. 

43. ηελ έθζεζή ηεο ηνπ 2009 δηαπίζησλε φηη 30-40 αλήιηθνη ήηαλ 

ζηξηκσγκέλνη ζε έλαλ ζάιακν. Οξηζκέλνη ήηαλ εθεί εδψ θαη 102 εκέξεο θαη 

άιινη εδψ θαη 8 ή 70 εκέξεο. Παξαπνληφληνπζαλ φηη νξηζκέλνη αλήιηθνη 

αθήλνληαλ ειεχζεξνη κεηά απφ 75 εκέξεο θαη αλαξσηηφληνπζαλ κε βάζε 

πνηα θξηηήξηα. Πίζηεπαλ φηη ζα αθεζνχλ θαη απηνί ειεχζεξνη αιιά δελ είραλ 

θακία ελεκέξσζε γηα ηα Κέληξα θξάηεζεο αλειίθσλ ζηα νπνία ζα 

κεηαθέξνληαλ. Ο θαζεκεξηλφο πξναπιηζκφο ησλ αλειίθσλ δηαξθνχζε κφιηο 

ιίγα ιεπηά θαη έκπαηλαλ ζηνπο ζσιήλεο εμαεξηζκνχ γηα λα παίδνπλ. Σνπο 

πξνζθεξφηαλ θαγεηφ δχν θνξέο ηελ κέξα θαη ηα πξντφληα αηνκηθήο 

πγηεηλήο ήηαλ πεξηνξηζκέλα. Μηα κηθξή νκάδα έιεγε φηη ε κφλε ιχζε ήηαλ 

λα θάλνπλ απεξγία πείλαο ή λα θαηαπηνχλ ζξαχζκαηα γπαιηνχ γηα λα ηνπο 

«πάξνπλ ζηα ζνβαξά». Έιεγαλ φηη δελ δηέζρηζαλ ηφζεο δπζθνιίεο γηα λα 

έξζνπλ απφ ην Αθγαληζηάλ θαη λα «βξεζνχλ πίζσ απφ ηα ζίδεξα». 

44. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη νη θξαηνχκελνη ππνβάιινληαλ ζε άζρεκε 

κεηαρείξηζε απφ πιεπξάο αζηπλνκηθψλ. Έιεγαλ: «καο κεηαρεηξίδνληαη ζα 

λα είκαζηε δψα, δελ καο απεπζχλνπλ ηνλ ιφγν θαη φηαλ δεηνχκε λα δνχκε 

γηαηξφ καο απαληνχλ φηη είλαη δηθαηνινγία γηα λα βγνχκε». Οξηζκέλνη 

θξαηνχκελνη δελ είραλ ξνχρα ή παπνχηζηα θαη ππέθεξαλ απφ ην θξχν θαηά 

ηνλ πξναπιηζκφ ηνπο. Καλέλαο δελ γλψξηδε ηηο δηαδηθαζίεο θαη δελ μέξαλε 



 

αλ ζα αθήλνληαλ ειεχζεξνη, αλ ζα απειαχλνληαλ ή αλ ζα εμαθνινπζνχζαλ 

λα θξαηνχληαη θαη γηα πνζφ αθφκα. 

45. ηελ έθζεζή ηνπ ηνπ 2010, ε ΜΚΟ αλέθεξε φηη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο είραλ ρεηξνηεξεχζεη ζε ζρέζε κε απηέο πνπ είραλ δηαπηζησζεί ην 

2009. Τπνζηήξηδε φηη θακία αλάγθε ή έθηαθηε πεξίζηαζε δελ κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ θξάηεζε αηφκσλ ζε ηφζν άζιηεο ζπλζήθεο γηα ηφζν 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η νιηθή αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θξάηεζεο, ε καθξφρξνλε θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ε θξάηεζε 

αλειίθσλ ζε ζπλζήθεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ νχηε ζε δψα απνηεινχζαλ 

παξαβηάζεηο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 

46. Αλέθεξε επίζεο φηη ζχκθσλα κε ην Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκίαο, δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα αθεζνχλ ειεχζεξνη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη φζνο θη αλ ήηαλ 

ν ππεξπιεζπζκφο ζην Κέληξν Φπιαθίνπ. Η εηζαγσγή ηνπο ζε 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα δελ ήηαλ δπλαηή ιφγσ έιιεηςεο ζέζεσλ. 

Σ. Γενική Παπαηήπηζη 

47. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαπηζηψζεηο θαη νη εθζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηα ζεκεία Γ., Γ. θαη Δ. ζπληάρηεθαλ πξηλ ηηο 

εξγαζίεο αλαθαίληζεο πνπ έγηλαλ απφ ηηο 8 Μαξηίνπ έσο ηηο 25 Μαΐνπ 2012 

(αλσηέξσ παξ. 22). 

 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ι. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

3 ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

48. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ ζην 

Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ. Δπηθαιείηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

χκβαζεο, ην νπνίν νξίδεη ηα εμήο: 

Άπθπο 3 

«Οπδείο επηηξέπεηαη λα ππoβιεζή εηο βαζάλoπο oχηε εηο πoηvάο ή κεηαρείξηζηv 

απαvζξψπoπο ή εμεπηειηζηηθάο.» 

49. Η Κπβέξλεζε πξνβάιιεη πξψηνλ ηελ έλζηαζε κε εμάληιεζεο ησλ 

εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ. Καηά ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο, ν πξνζθεχγσλ 



 

είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αζθήζεη θαηά ηεο απφθαζεο απέιαζεο ηεο 2αο 

Ινπλίνπ 2011 ηεξαξρηθή πξνζθπγή, θαη ζε πεξίπησζε απφξξηςεο απηήο, 

αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ θαζψο θαη 

αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο απέιαζεο ή αίηεζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε άκεζε απέιαζή ηνπ. 

Αληί γη απηφ, ν πξνζθεχγσλ αξθέζηεθε ζην λα δηαηππψζεη αληηξξήζεηο 

θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπ αλαθέξνληαο ανξίζησο ηηο «απαξάδεθηεο ζπλζήθεο 

θξάηεζήο ηνπ» θαη εμεγψληαο φηη ν απαξάδεθηνο ραξαθηήξαο απηψλ 

έγθεηηαη ζην φηη ήηαλ αλήιηθνο θαη δελ είρε γίλεη θακία πξνζπάζεηα λα 

θηινμελεζεί ζε εηδηθά ηδξχκαηα γηα αλειίθνπο. Δπίζεο, ζηηο αληηξξήζεηο 

απηέο ν πξνζθεχγσλ δελ πξνέβαιε ηηο αηηηάζεηο ηνπ κε ηελ ίδηα αθξίβεηα 

πνπ ηηο πεξηγξάθεη ηψξα ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

50. Γεχηεξνλ, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ παξέιεηςε 

λα αζθήζεη αγσγή απνδεκίσζεο κε βάζε ην άξζξν 105ΔηζΝΑΚ ελψ ε 

λνκνινγία ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο (απνθάζεηο αξ. 2893/2008 θαη 1215/2010) επηθπιάζζεη 

επλντθή έθβαζε ζε απηφ ην έλδηθν βνήζεκα. 

51. Ο πξνζθεχγσλ απαληά φηη παξαπνλέζεθε γηα ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ηφζν ελψπηνλ ησλ αξρψλ ηνπ Φπιαθίνπ φζν θαη ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Δπνκέλσο, νη Αξρέο 

γλψξηδαλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην Κέληξν. Ωζηφζν, ην 

Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν δελ απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο. Ο 

πξνζθεχγσλ ππνζηεξίδεη επίζεο φηη δελ κπνξνχζε λα αζθήζεη ηηο 

πξνζθπγέο πνπ αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε ιφγσ ηνπ φηη σο αζπλφδεπηνο 

αλήιηθνο δελ είρε πξφζβαζε ζε θακία λνκηθή ζπλδξνκή ή δηθαζηηθή αξσγή 

(ζεκεησηένλ φηη ηα έμνδα γηα ηηο πξνζθπγέο απηέο αλέξρνληαη ζε 1.000€ 

πεξίπνπ) θαηά ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο ηεο θξάηεζήο ηνπ. Δπίζεο, νη 

αξρέο δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ηνλ νξηζκφ λφκηκνπ θεδεκφλα 

ζηνπ αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο φπσο πξνβιέπεη ε εζληθή λνκνζεζία. Σέινο, 

ε πξνζθπγή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 105ΔηζΝΑΚ δελ 

κπνξνχζε λα αληηζηαζκίζεη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο νχηε λα 

εμαιείςεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο. 



 

52. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ν θαλφλαο εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ 

ελδίθσλ κέζσλ απνζθνπεί ζην λα δψζεη ζηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ηελ 

επθαηξία λα πξνιάβνπλ ή λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο ελαληίνλ ηνπο 

επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο πξηλ ππνβιεζνχλ νη ηζρπξηζκνί απηνί ελψπηνλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ (βι. κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, Remli θαηά Γαιιίαο, 23 

Απξηιίνπ 1996, §33, Recueil 1996-II, θαη Selmouni θαηά Γαιιίαο [GC], αξ. 

25803/94, §74, CEDH 1999-V). Ο θαλφλαο απηφο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε, 

αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ 13 ηεο χκβαζεο-κε ην νπνίν έρεη ζηελή ζρέζε -, 

φηη ε εζληθή έλλνκε ηάμε πξνζθέξεη κηα πξαγκαηηθή πξνζθπγή ζρεηηθά κε 

ηελ επηθαινχκελε παξαβίαζε (Kudla θαηά Πνισλίαο [GC], αξ. 30210/96, 

§152, CEDH 2000-XI). 

53. Σν άξζξν 35§1 ηεο χκβαζεο πξνβιέπεη θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο 

απφδεημεο. Όζνλ αθνξά ηελ θαζ’εο ε πξνζθπγή Κπβέξλεζε, φηαλ 

επηθαιείηαη ηελ κε εμάληιεζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, ζα πξέπεη λα 

πείζεη ην Γηθαζηήξην φηη ε πξνζθπγή ηελ χπαξμε ηεο νπνίαο επηθαιείηαη 

ήηαλ πξαγκαηηθή θαη δηαζέζηκε ηφζν ζηελ ζεσξία φζν θαη ζηελ πξάμε θαηά 

ηελ επνρή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, δειαδή φηη ήηαλ πξνζηηή, φηη 

κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηνλ πξνζθεχγνληα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αηηηάζεψλ ηνπ θαη φηη παξνπζίαδε εχινγεο πηζαλφηεηεο επδνθίκεζεο 

(Akdivar θαη ινηπνί θαηά Σνπξθίαο, 16 επηεκβξίνπ 1996, §68, Recueil 

1996-IV, θαη Sejdovic θαηά Ιηαιίαο, [GC], αξ. 56581/00, §46, CEDH 2006-

II). 

54. Σν Γηθαζηήξην έρεη ήδε θξίλεη ζηελ απφθαζε Ananyev θαη ινηπνί 

θαηά Ρσζίαο, (πξνζθπγέο αξ. 42525/07 θαη 60800/08, §98, 10 Ιαλνπαξίνπ 

2012) φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην άξζξν 3 ηεο 

χκβαζεο, νη πξνιεπηηθέο πξνζθπγέο θαη νη απνδεκησηηθέο πξνζθπγέο ζα 

πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ θαηά ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ. Η ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ηνπ άξζξνπ απηνχ επηβάιιεη ζηα Κξάηε λα ζεζπίζνπλ, πέξα απφ κηα απιή 

απνδεκησηηθή πξνζθπγή, έλαλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ πνπ λα 

ηεξκαηίδεη γξήγνξα θάζε κεηαρείξηζε πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ην άξζξν 3. 

Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο κεραληζκφο, ε πξννπηηθή ηεο κειινληηθήο 



 

απνδεκίσζεο θηλδπλεχεη λα θαηαζηήζεη λφκηκεο ηαιαηπσξίεο αζπκβίβαζηεο 

πξνο ην άξζξν απηφ θαη λα απνδπλακψζεη ζνβαξά ηελ ππνρξέσζε ησλ 

Κξαηψλ λα πξνζαξκφδνπλ ηνπο λφκνπο πεξί θξάηεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο (ibid. §98). 

55. Ωζηφζν, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη, φζνλ αθνξά ηελ εμάληιεζε ησλ 

εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, ε θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ πνπ θξαηήζεθε ππφ 

ζπλζήθεο πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη αληίζεηεο πξνο ην άξζξν 3ηεο χκβαζεο 

θαη πξνζθεχγεη ζην Γηθαζηήξην φληαο ειεχζεξνο κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηάζηαζε εθείλνπ πνπ πξνζθεχγεη ζην Γηθαζηήξην 

ελψ εμαθνινπζεί λα θξαηείηαη ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ θαηαγγέιιεη. 

56. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε ν πξνζθεχγσλ αθέζεθε ειεχζεξνο ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2011. Όηαλ πξνζέθπγε ζην Γηθαζηήξην, ζηηο 27 Οθησβξίνπ 

2011 πξνθαλψο θαη δελ απέβιεπε ζην λα παξεκπνδίζεη ηελ ζπλέρηζε ηεο 

θξάηεζήο ηνπ ζε ζπλζήθεο απάλζξσπεο ε εμεπηειηζηηθέο αιιά ζην λα 

πεηχρεη κηα κεηαγελέζηεξε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 3 απφ 

πιεπξάο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη, ελδερνκέλσο, απνδεκίσζε, γηα ηελ 

επηθαινχκελε εζηθή βιάβε. 

57. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ην άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ είλαη κηα 

εγθάξζηα δηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζε πιεζψξα 

πεξηπηψζεσλ. ηα πιαίζηα αγσγήο ζεκειησκέλεο ζην άξζξν απηφ, ηα 

Γηθαζηήξηα εμεηάδνπλ παξεκπηπηφλησο εάλ ππήξμε παξάλνκε πξάμε ησλ 

αξρψλ, θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, επηδηθάδνπλ ζηνλ ελάγνληα 

απνδεκίσζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. 

58. Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη νη απνθάζεηο αξ. 2893/2008 

θαη 1215/2010 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (αλσηέξσ παξ. 31) ηηο 

νπνίεο πξνζθνκίδεη ε Κπβέξλεζε πξνο επίξξσζε ησλ παξαηεξήζεψλ ηεο, 

αθνξνχζαλ άηνκα πνπ ζπλειήθζεζαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ απφ ηα 

Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία γηα νθεηιέο πξνο ηξίηνπο θαη πνπ, θαηά παξάβαζε 

ηνπ άξζξνπ 1050 §2 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (πνπ ζεζπίδεη ηελ 

αξρή φηη φζνη θαηαδηθάδνληαη απφ ηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα πξέπεη λα 

θξαηνχληαη ρσξηζηά απφ απηνχο πνπ είλαη ζε πξνζσξηλή θξάηεζε ή έρνπλ 



 

θαηαδηθαζηεί πνηληθψο κε δηθαζηηθή απφθαζε) εμέηηαλ ηελ πνηλή ηνπο ζηα 

ίδηα θειηά κε άηνκα πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθά αδηθήκαηα. 

59. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη 

απηνκάησο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη εηδηθφηεξα ζε απηή ηεο 

θξάηεζεο ησλ ππφ απέιαζε αιινδαπψλ. 

60. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί εάλ νη δηαηάμεηο 

ελφο θεηκέλνπ, λνκνζεηηθνχ ή θαλνληζηηθνχ, πνπ είλαη θξίζηκεο γηα κηα 

αγσγή ζεκειησκέλε ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν 105 είλαη ζπληαγκέλεο κε 

φξνπο επαξθψο αθξηβείο θαη εάλ εγγπψληαη δηθαηψκαηα αγψγηκνπ 

ραξαθηήξα (droits justiciables) φπσο ην άξζξν 1050 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο. 

61. Όκσο, ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ αθνξνχλ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηνηθεηηθή απέιαζε. Έηζη, ην άξζξν 5 §2 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξ. 

400/2009 γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ απέιαζεο 

αιινδαπψλ νξίδεη φηη νη αλήιηθνη αιινδαπνί θξαηνχληαη ζε ρσξηζηνχο 

ρψξνπο. Σν άξζξν 13 §6 (β) ηνπ Π.Γ. 114/2010 γηα ηνπο αιινδαπνχο 

πξνβιέπεη φηη εάλ νη αηηνχληεο άζπιν πξέπεη λα ηεζνχλ ζε θξάηεζε, νη 

αξρέο ππνρξενχληαη λα απνθχγνπλ ηελ θξάηεζε ησλ αλειίθσλ θαη φηη νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θξαηνχληαη κφλνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο ζε δνκέο θαηάιιειεο γηα ηελ 

θηινμελία αλειίθσλ. Σν άξζξν 97 ηνπ Π.Γ. 141/1991 ζρεηηθά κε ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ζηα Κέληξα Κξάηεζεο Αιινδαπψλ νξίδεη φηη ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία θξνληίδεη ψζηε νη αλήιηθνη πνπ ζπιιακβάλνληαη λα θξαηνχληαη 

ζε εηδηθά θέληξα. 

62. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ζαθψο φηη νη δηαηάμεηο απηέο ζεζπίδνπλ 

γηα ηνπο ππφ απέιαζε αλήιηθνπο ην δηθαίσκα λα κελ θξαηνχληαη, ζην 

κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ή δηαθνξεηηθά, λα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά 

θέληξα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρσξηζηά απφ ηνπο ελειίθνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηνχο. Όπσο ην άξζξν 1050 ΚΠνιΓηθ έηζη θαη νη 



 

δηαηάμεηο απηέο εγγπψληαη έλα δηθαίσκα ηνπ νπνίνπ ν αγψγηκνο 

ραξαθηήξαο, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαη απνηεινχλ κηα ζηέξεε λνκηθή 

βάζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί κηα αγσγή ηνπ άξζξνπ 105 

ΔηζΝΑΚ. 

63. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ δελ 

εμάληιεζε ηα εζληθά έλδηθα κέζα φζνλ αθνξά ηελ αηηίαζε πνπ αληιείηαη 

απφ ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο θαη θάλεη δεθηή ηελ ζρεηηθή έλζηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

ΙΙ. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

5 §§1 ΚΑΙ 4 ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 

64. Ο πξνζθεχγσλ παξαπνλείηαη φηη θαηά ηε ζχιιεςε θαη θξάηεζή ηνπ 

αγλνήζεθε παληειψο ε ηδηφηεηά ηνπ σο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ φζνλ αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα παξάλνκεο δηακνλήο 

ζηελ ρψξα ππνδνρήο,. Δπηθαιείηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §§1 θαη 4 ηεο 

χκβαζεο, πνπ πξνβιέπεη φηη: 

Άπθπο 5§1 

«Παv πξόζσπov έρεη δηθαίσµα εηο ηεv ειεπζεξίαv θαη ηεv αζθάιεηαv. Οπδείο 

επηηξέπεηαη vα ζηεξεζή ηεο ειεπζεξίαο ηoπ εηµή εηο ηαο αθoιoύζoπο 

πεξηπηώζεηο θαη ζπµθώvσο πξoο ηεv vόµηµov δηαδηθαζίαv: 

(...) 

ζη) εάv πξόθεηηαη πεξί voµίµoπ ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο αηόµoπ επί ζθoπώ 

όπσο εµπoδηζζή από ηoπ vα εηζέιζε παξαvόµσο εv ηε ρώξα ή εvαvηίov ηoπ 

oπoίoπ εθθξεµεί δηαδηθαζία απειάζεσο ή εθδόζεσο. 

Άπθπο 5§4 

«Παλ πξόζσπoλ ζηεξoύµεvov ηεο ειεπζεξίαο ηoπ ζπvεπεία ζπιιήςεσο ή 

θξαηήζεσο έρεη δηθαίσµα πξoζθπγήο εvώπηov δηθαζηεξίoπ ίvα ηoύηo 

απoθαζίζεη εvηόο βξαρείαο πξoζεζµίαο επί ηoπ voµίµoπ ηεο θξαηήζεώο ηoπ 

θαη δηαηάμε ηεv απόιπζίv ηoπ εv πεξηπηώζεη παξαvόµoπ θξαηήζεσο.» 

Α. Ωρ ππορ ηο παπαδεκηό 

65. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ εμάληιεζε ηα 

εζληθά έλδηθα κέζα: εηδηθφηεξα, δελ άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο 

απέιαζεο γηα λα επηθαιεζηεί, παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηη ήηαλ ελδερνκέλσο 



 

αδχλαην λα απνρσξήζεη απφ κφλνο ηνπ εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ή 

φηη δελ είρε ηαμηδησηηθά έγγξαθα ή φηη δηέηξερε θίλδπλν γηα ηελ δσή ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ επέζηξεθε ζηελ ρψξα ηνπ. Η απφθαζε απέιαζεο 

απνηεινχζε ηε λφκηκε βάζε ηεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ν 

πξνζθεχγσλ έπξεπε λα ζηξαθεί πξψηα πξψηα θαηά ηεο απφθαζεο απηήο. 

Όηαλ ε θξάηεζε ελφο αηφκνπ δηαηάζζεηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εθηέιεζε 

κηαο απφθαζεο απέιαζεο θαη ην άηνκν απηφ δελ πξνζβάιιεη ηελ απφθαζε 

απηή ηφηε νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 35§1 δελ πιεξνχληαη. 

66. Ο πξνζθεχγσλ επαλαιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ ηα επηρεηξήκαηα 

πνπ εμέζεζε ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 3. 

67. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ πξέπεη λα θάλεη κηα 

θαλνληθή ρξήζε ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ ηα νπνία είλαη αιεζνθαλψο 

απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή. Όηαλ έρεη γίλεη ρξήζε ελφο εζληθνχ έλδηθνπ 

κέζνπ, ηφηε δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο άιινπ έλδηθνπ κέζνπ ν ζθνπφο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ζρεδφλ ν ίδηνο (Günaydin θαηά Σνπξθίαο (déc.), αξ. 27526/95, 

25 Απξηιίνπ 2002 θαη Moreira Barbosa θαηά Πνξηνγαιίαο (déc.), αξ. 

65681/01, 29 Απξηιίνπ 2004). 

68. Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 

ππφ θξίζε ππφζεζεο, ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα απαηηείηαη απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα λα αζθήζεη ηηο πξνζθπγέο πνπ αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε, ελψ 

άζθεζε ήδε αληηξξήζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο, επηθαινχκελνο κεηαμχ άιισλ, ην άξζξν 5 ηεο 

χκβαζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο πξφζθνξν θαη επαξθέο 

έλδηθν κέζν, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ (Quiles Gonzalez 

θαηά Ιζπαλίαο, (déc.), αξ. 71752/01, 7 Οθησβξίνπ 2003). 

69. Δπνκέλσο, ην Γηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο. 

70. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη νη παξνχζεο αηηηάζεηο δελ είλαη 

πξνδήισο αβάζηκεο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35§39(α) ηεο χκβαζεο. Σν 

Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη επίζεο φηη δελ αληίθεηληαη ζε θαλέλα άιιν ιφγν 

απαξαδέθηνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα θεξπρζνχλ παξαδεθηέο. 

Β. Ωρ ππορ ηην οςζία 



 

1. Άξζξν 5§1 

71. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε θξάηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ήηαλ 

λφκηκε θαη ε δηάξθεηά ηεο εχινγε. Καλέλα ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ δελ 

επηηξέπεη λα ακθηβάιεη θαλείο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο. ηηο αληηξξήζεηο ηνπ 

ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, ν πξνζθεχγσλ δεηνχζε λα αθεζεί 

ειεχζεξνο γηα λα κπνξέζεη λα θχγεη απφ ηελ Διιάδα. Έηζη, εκκέζσο πιελ 

ζαθψο δέρηεθε φηη ηίπνηε δελ ηνλ εμαλάγθαζε λα εηζέιζεη παξάλνκα ζηελ 

Διιάδα θαη φηη ηίπνηε δελ εκπφδηδε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ήηαλ ζεκαληηθά 

θαηψηεξε ηνπ νξίνπ ησλ έμη κελψλ πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 76§3 ηνπ 

Νφκνπ 3386/2005. 

72. Ο πξνζθεχγσλ απαληά φηη θξαηήζεθε γηα δχν κήλεο ελψ ε απέιαζή 

ηνπ δελ ήηαλ δπλαηή αθνχ δελ δηέζεηε ηαμηδησηηθά έγγξαθα. Καηεγνξεί 

επίζεο ηηο αξρέο φηη δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 

αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ, ιφγσ ηεο νπνίαο έπξεπε λα ηχρεη εηδηθήο 

κεηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη δηεζλέο δίθαην θαη φρη λα θξαηεζεί 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ππφ άζιηεο ζπλζήθεο. ην ζεκείν απηφ 

επηθαιείηαη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο απνθάζεηο Σabesh θαηά 

Διιάδαο (αξ. 8256/07, §55, 26 Ννεκβξίνπ 2009) θαη Rahimi θαηά Διιάδαο 

(αξ. 8687/08, §108, 5 Απξηιίνπ 2011). 

73. Απνηειεί πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηα εδάθηα 

ηνπ άξζξνπ 5§1 φηη θάζε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο φρη κφλνλ ζα πξέπεη λα 

ππάγεηαη ζε κία απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (α) έσο 

(ζη), αιιά λα είλαη θαη «λφκηκε» (régulière). Ωο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο 

θξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηήξεζεο ησλ «λφκηκσλ νδψλ», ε 

χκβαζε παξαπέκπεη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη 

ζεζπίδεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηφζν ησλ νπζηαζηηθψλ φζν θαη ησλ 

δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ. Ωζηφζν, δελ αξθεί κφλνλ λα ηεξείηαη ην εζληθφ 

δίθαην: ην άξζξν 5§1 απαηηεί επηπιένλ θάζε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο λα 

είλαη ζχκθσλε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

απζαηξεζία. Κακία απζαίξεηε θξάηεζε δελ κπνξεί λα είλαη ζχκθσλε κε ην 



 

άξζξν 5§1 θαη ε έλλνηα ηνπ «απζαηξέηνπ» ζην πιαίζην απηφ ππεξβαίλεη ηελ 

έλλνηα ηεο κε ζπκκφξθσζεο πξνο ην εζληθφ δίθαην. πλεπψο, ε ζηέξεζε 

ηεο ειεπζεξίαο κπνξεί λα είλαη λφκηκε ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία 

θαη ζπγρξφλσο λα είλαη απζαίξεηε θαη έηζη αληίζεηε πξνο ηελ χκβαζε 

(πξναλαθεξζείζα Rahimi, §104). 

74. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη απφ ηελ λνκνζεζία ηελ ζρεηηθή κε ην 

άξζξν 5§1 (ζη) πξνθχπηεη φηη γηα λα κελ ραξαθηεξηζηεί σο απζαίξεηε, ε 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο θξάηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαιή πίζηε. 

Πξέπεη επίζεο λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ζθνπφ ηεο παξεκπφδηζεο ελφο 

αηφκνπ λα εηζέιζεη παξάλνκα ζηελ ρψξα. Δπίζεο, νη ρψξνη θαη νη ζπλζήθεο 

θξάηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη. Σέινο, ε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ εχινγε δηάξθεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (Mahmundi θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο, 

αξ. 14902/10, §94, 31 Ινπιίνπ 2012). 

75. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν 

πξνζθεχγσλ, αζπλφδεπηνο αλήιηθνο ζπλειήθζεθε ζηηο 2 Ινπλίνπ 2011 θαη 

θξαηήζεθε ζην Κέληξν Κξάηεζεο Φπιαθίνπ φπνπ έκεηλε κέρξηο ηηο 28 

Ινπιίνπ 2011. Η ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο βαζηδφηαλε 

ζην άξζξν 76 ηνπ Νφκνπ 3386/2005 θαη απνζθνπνχζε ζην λα δηαζθαιίζεη 

ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο απέιαζήο ηνπ. Σν Γηθαζηήξην 

ππελζπκίδεη ζην ζεκείν απηφ φηη ην άξζξν 5§1 (ζη) δελ απαηηεί ε θξάηεζε 

ελφο αηφκνπ, θαηά ηνπ νπνίν εθθξεκεί δηαδηθαζία απέιαζεο, λα ζεσξείηαη 

επιφγσο απαξαίηεηε, γηα λα εκπνδηζηεί παξαδείγκαηνο ράξηλ ν 

ελδηαθεξφκελνο λα δηαπξάμεη αδίθεκα ή λα δξαπεηεχζεη (βι. Chahal θαηά 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 15 Ννεκβξίνπ 1996, §112, Recueil 1996-V). 

76. Παξφια απηά ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, φπσο θαη ζηελ 

πξναλαθεξζείζα απφθαζε Rahimi, ε απφθαζε ηεο θξάηεζεο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα κηαο απηφκαηεο εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 76 ηνπ Νφκνπ 3386/2005, ρσξίο ε ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπ σο 

αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ λα εμεηάδεηαη ή λα ιακβάλεηαη ππφςε, ηνπιάρηζηνλ 

ακέζσο, απφ ηηο αξρέο. ην ζεκείν απηφ ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ζηηο 

24 Ινπλίνπ 2011, ελψ ηνλ πξνζθεχγνληα ηνλ είρε αλαιάβεη ε έλσζε 



 

«Διιεληθή Έλσζε γηα ηα αλζξψπηλα θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα», ν 

δηθεγφξνο κέινο ηεο έλσζεο απηήο έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθψλ Οξεζηηάδαο θαιψληαο ηνλ λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ 

θεδεκφλα ηνπ πξνζθεχγνληνο, (ξφιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν) θαη λα 

ηνλ ηνπνζεηήζεη ζε εηδηθφ θέληξν γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο. Παξφιν 

πνπ ν Δηζαγγειέαο θίλεζε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο (βι. αλσηέξσ παξ. 9), ην 

Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν, αληίζεηα, θήξπμε απαξάδεθηνπο ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ηνπ πξνζθεχγνληνο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπ θαη δηέηαμε ηελ 

δηαηήξεζε ηεο θξάηεζήο ηνπ ζηηο 7 Ινπιίνπ 2011 (αλσηέξσ παξ. 11). 

77. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2011, 

παξά ηηο πνιπάξηζκεο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, δελ είρε θηλεζεί 

θακία δηαδηθαζία γηα λα ηνπνζεηεζεί ν πξνζθεχγσλ ζε εηδηθφ θέληξν. 

Ωζηφζν, ην άξζξν 5 §2 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 400/2009 γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ απέιαζεο αιινδαπψλ νξίδεη φηη νη 

αλήιηθνη αιινδαπφ θξαηνχληαη ζε ρσξηζηνχο ρψξνπο. Σν άξζξν 13 §6(β) 

ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 114/2010 ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο 

πξνβιέπεη φηη εάλ νη αηηνχληεο άζπιν ηίζεληαη ππφ θξάηεζε, νη Αξρέο 

ππνρξενχληαη λα απνθεχγνπλ ηελ θξάηεζε αλειίθσλ θαη φηη νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη θξαηνχληαη κφλνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη απαξαίηεην 

γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο ζε δνκέο θαηάιιειεο γηα ηελ θηινμελία 

αλειίθσλ. Σν άξζξν 97 ηνπ Π.Γ. 141/1991 γηα ηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηα 

Κέληξα Κξάηεζεο Αιινδαπψλ νξίδεη φηη ε Διιεληθή Αζηπλνκία θξνληίδεη 

ψζηε νη αλήιηθνη πνπ ζπιιακβάλνληαη λα θξαηνχληαη ζε εηδηθά θέληξα. 

Δπηπιένλ, ην άξζξν 37 ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

πξνβιέπεη φηη ε θξάηεζε ελφο παηδηνχ δελ πξέπεη λα είλαη παξά έζραην 

κέηξν. 

78. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ε θξάηεζε 

ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ ήηαλ «λφκηκε» (régulière) ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 5§1 (ζη) ηεο χκβαζεο θαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο 

απηήο. 

2. Άξζξν 5 §4 



 

79. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ην φηη νη αληηξξήζεηο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο απνξξίθζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν δελ 

ζεκαίλεη φηη ε πξνζθπγή πνπ πξνζθέξεη ε εζληθή λνκνζεζία δελ είλαη 

πξαγκαηηθή. Η εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ είλαη 

αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ δηθαζηψλ. Οη αληηξξήζεηο ηνπο πξνζθεχγνληνο 

εμεηάζηεθαλ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζήο ηνπο ζην δηθαζηήξην. Δθηφο απφ κηα γεληθφινγε αλαθνξά ηνπ 

απαξάδεθηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο, νη αληηξξήζεηο δελ 

πεξηείραλ αηηηάζεηο παξφκνηεο κε απηέο πνπ πξνέβαιε ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. Οη αφξηζηνη ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο απνξξίθζεθαλ 

ρσξίο εηδηθή αηηηνινγία απφ ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν. 

80. Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε Tabesh 

γηα λα ππνγξακκίζεη φηη ην ειιεληθφ ζχζηεκα δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

θξάηεζεο ππφ απέιαζε αιινδαπνχ δελ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηα απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 5 §4. Τπνγξακκίδεη φηη ζηεξήζεθε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγσ 

ελφο ππνηηζέκελνπ θφβνπ φηη ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα ηάμε. 

Δπαλαιακβάλεη επίζεο ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλέπηπμε γηα λα αληηθξνχζεη 

ηελ έλζηαζε κε εμάληιεζεο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ ζρεηηθά κε ην 

άξζξν 3. 

81. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ε έλλνηα ηεο λνκηκφηεηαο 

(lawfulness, régularité, légalité) πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα έλλνηα ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο χκβαζεο κε απηή ηεο παξαγξάθνπ 1, έηζη 

ψζηε ην άηνκν πνπ θξαηείηαη λα έρεη ην δηθαίσκα λα ειεγρζεί ε θξάηεζή 

ηνπ φρη κφλνλ ππφ ην πξίζκα ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ αιιά θαη ππφ ην πξίζκα 

ηεο χκβαζεο, ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ απηή θαζηεξψλεη θαη ηνπ ζθνπνχ 

ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηηξέπεη ε παξάγξαθνο 1. Σν άξζξν 5§4 εγγπάηαη 

έλα δηθαίσκα δηθαζηηθνχ ειέγρνπ αιιά φρη ζε ηέηνην εχξνο ψζηε λα 

παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζην δηθαζηήξην λα ππνθαζηζηά κε ηελ θξίζε ηνπ ηελ 

θξίζε ηεο Αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε φζνλ αθνξά θάζε πηπρή ηεο 

ππφζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ θαζαξήο ζθνπηκφηεηαο. 

Ωζηφζν, ν δηθαζηηθφο απηφο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά επξχο ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε «λφκηκε» 



 

θξάηεζε ελφο αηφκνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 (πξναλαθεξζείζα 

Chahal, §127). 

82. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν Νφκνο 3900/2010, ηνλ νπνίν 

επηθαιείηαη ε Κπβέξλεζε ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011. Σν άξζξν 

55 ηνπ Νφκνπ ηξνπνπνηνχζε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λφκνπ 

3386/2005, κεηά ηηο απνθάζεηο S.D. θαηά Διιάδαο (αξ. 53541/07, 11 

Ινπλίνπ 2009) θαη ηελ πξναλαθεξζείζα Tabesh, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 

δηθαζηηθνχ ειέγρνπ πνπ ζεζπίδεη ην άξζξν απηφ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5§4. Η ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ άξζξνπ 76§4 πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ηελ επνρή ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, πξνβιέπεη φηη ν Γηνηθεηηθφο Γηθαζηήο ειέγρεη 

θαη ηελ λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζεο. Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

επίζεο φηη ε Κπβέξλεζε πξνζθνκίδεη πνιιά παξαδείγκαηα δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο ηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα εμέηαζαλ ηε 

λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζεο θαη δηέηαμαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ηελ άξζε ηεο. 

83. Ωζηφζν, ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ζην νπνίν ν πξνζθεχγσλ είρε επηζεκάλεη ηδηαίηεξα ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ σο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ έθξηλε, αλαθεξφκελν ζηελ 

πξναλαθεξζείζα απφθαζε A.A. θαηά Διιάδαο, φηη νη ηζρπξηζκνί ηνπ ήηαλ 

«απαξάδεθηνη» θαη φηη θαζψο ν πξνζθεχγσλ εθπξνζσπνχληαλ απφ 

δηθεγφξν, κπνξνχζε λα πξνζθχγεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα ηνπ δνζεί 

θαηάιπκα πην θαηάιιειν (αλσηέξσ παξ. 11). Καηά ηελ άπνςε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, έλαο ηέηνηνο ζπιινγηζκφο παξαβηάδεη ηφζν ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ άξζξνπ 76§4 φζν θαη ηελ λνκνινγία πνπ 

παξαζέηεη ε Κπβέξλεζε. Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην δελ αληηιακβάλεηαη γηα 

πνην ιφγν ε αλαθνξά ζηελ απφθαζε A.A. θαηά Διιάδαο (ζηελ νπνία 

ζπκπέξαλε φηη ην άξζξν 76 §4-ζηελ πξνεγνχκελε εθδνρή ηνπ-επέηξεπε 

έλαλ πεξηνξηζκέλν έιεγρν ηεο θξάηεζεο ελφο αιινδαπνχ) ήηαλ ηθαλή λα 

απαιιάμεη ηνλ Γηθαζηή απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εμεηάζεη δεφλησο ηε 

λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο. 

84. Δπνκέλσο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο. 

ΙΙΙ. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΗ ΤΜΒΑΗ 



 

85. Ο πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο θαη 

παξαπνλείηαη γηα παξαβίαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ ειεπζεξίαο επεηδή ελψ 

ήηαλ κνπζνπικάλνο ζπρλά ε κφλε επηινγή πνπ είρε ήηαλ ή λα θάεη ρνηξηλφ 

ή λα κείλεη λεζηηθφο αθνχ νη Αξρέο δελ πξνζθέξαλε ελαιιαθηηθά γεχκαηα. 

86. Η Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη δελ δφζεθε πνηέ ρνηξηλφ θξέαο ζε 

θξαηνχκελνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

είλαη κνπζνπικάλνη. Η Κπβέξλεζε πξνζθνκίδεη ην πξφγξακκα ζίηηζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν απφ 16 Μαΐνπ έσο 10 Ινπιίνπ 2011, φπνπ 

αλαθέξεηαη ξεηψο φηη ην κελνχ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ρνηξηλφ θξέαο νχηε 

δσηθφ ιίπνο ρνηξηλήο πξνέιεπζεο. Τπνγξακκίδεη φηη ε νδεγία απηή έρεη 

δνζεί θαη ζηηο αξρέο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ θξαηνπκέλσλ απφ ην Κέληξν 

Φπιαθίνπ ζε άιινπο ρψξνπο: έηζη, επ’ επθαηξία ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζηνλ μελψλα λέσλ «ΑΡΙ», ε δηαηαγή ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Οξεζηηάδαο πξνέβιεπε φηη: «Β) Πξνζθέξεηε ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο πξόρεηξν θαγεηό κε: 3 ζάληνπηηο ρσξίο ρνηξηλό, θξνπαζάλ 

θαη 4 κπνπθάιηα λεξό». 

87. Ο πξνζθεχγσλ απαληά φηη ην πξφγξακκα ζίηηζεο πνπ πξνζθνκίδεη ε 

Κπβέξλεζε δελ πεξηέρεη θακία έλδεημε ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θξέαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Ιζρπξίδεηαη φηη ηα ζάληνπηηο πνπ δηαλέκνληαλ πεξηείραλ 

δακπφλ ή ζαιάκη θαη φηη θαηά κέζν φξν ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ζεξβηξηδφηαλ ρνηξηλφ θξέαο παξά ηηο ζρεηηθέο δηακαξηπξίεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ. 

88. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, απφ ηνλ θάθειν δελ πξνθχπηεη φηη ν 

πξνζθεχγσλ δηακαξηπξήζεθε ζηηο Διιεληθέο Αξρέο γηα πξνζβνιή ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ ιφγσ ηνπ φηη ηα γεχκαηα πνπ ζεξβίξνληαλ 

πεξηείραλ ρνηξηλφ θξέαο. Δπηπιένλ, ζηηο αληηξξήζεηο ηνπ ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζε ηέηνην 

παξάπνλν. Δμάιινπ, ηίπνηε ζηνλ θάθειν δελ επηηξέπεη ζην Γηθαζηήξην λα 

ακθηβάιεη γηα ηελ αιήζεηα ηελ δειψζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο ε νπνία, 

ζηεξηδφκελε ζε έγγξαθα, ππνζηεξίδεη φηη ν ηζρπξηζκφο ηνπ πξνζθεχγνληνο 

φηη ε ηξνθή πνπ ηνπ πξνζθεξφηαλ πεξηείρε ρνηξηλφ θξέαο είλαη αβάζηκνο. 



 

89. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ην ηκήκα απηφ ηεο πξνζθπγήο, 

αθφκα θαη αλ ππνηεζεί φηη πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 35 §1 ηεο 

χκβαζεο, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο πξνδήισο αβάζηκν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 35 §§3 (α) θαη 4 ηεο χκβαζεο. 

IV. Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

90. χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο χκβαζεο, 

«Δάv ηo Γηθαζηήξηo θξίvεη όηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο ύµβαζεο ή ησv 

Πξσηoθόιισv ηεο, θαη αv ηo εζσηεξηθό δίθαηo ηoπ Τςειoύ πµβαιιόµεvoπ Μέξoπο 

δεv επηηξέπεη παξά µόvo αηειή εμάιεηςε ησv ζπvεπεηώv ηεο παξαβίαζεο απηήο, ηo 

Γηθαζηήξηo ρoξεγεί, εθόζov είvαη αvαγθαίo, ζηov παζόvηα δίθαηε ηθαvoπoίεζε». 

Α. Εημία 

91. Ο πξνζθεχγσλ δεηεί ην πνζφ ησλ 15.000€ ιφγσ ηεο εζηθήο βιάβεο 

πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ππέζηε ιφγσ ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ σο 

αζπλφδεπηνο αλήιηθνο, θαη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο. 

92. Η Κπβέξλεζε ζεσξεί φηη ην αηηνχκελν πνζφ είλαη ππεξβνιηθφ θαη 

αδηθαηνιφγεην. Θεσξεί φηη ε ελδερφκελε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ζα 

απνηεινχζε επαξθή δίθαηε ηθαλνπνίεζε. 

93. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη δηαπίζησζε ηελ παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 5 §§1 θαη 4. Θεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ ππέζηε νξηζκέλε εζηθή 

βιάβε θαη φηη ζπληξέρεη ιφγνο λα ηνπ επηδηθάζεη ην πνζφ ησλ 12.000€ γηα 

ηελ αηηία απηή. 

Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη 

94. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ν πξνζθεχγσλ δελ ππνβάιιεη θαλέλα 

αίηεκα θαηαβνιήο εμφδσλ θαη δηθαζηηθήο δαπάλεο. Δπνκέλσο, δελ ηνπ 

επηδηθάδεη θαλέλα πνζφ γηα ηελ αηηία απηή. 

Γ. Σόκοι ςπεπημεπίαρ 

95. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη αξκφδεη λα ππνινγηζζνχλ νη ηφθνη 

ππεξεκεξίαο επί ηνπ επηηνθίνπ ηεο δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ δαλεηζκνχ ηεο 



 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ, ΟΜΟΦΩΝΑ, 

1. Κεξύζζεη ηελ πξνζθπγή παξαδεθηή φζνλ αθνξά ηηο αηηηάζεηο πνπ 

αληινχληαη απφ ηα άξζξα 5§1 θαη 5§4 ηεο χκβαζεο. 

2. Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §1 ηεο χκβαζεο. 

3. Απνθαίλεηαη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 §4 ηεο χκβαζεο. 

3. Απνθαίλεηαη 

α) φηη ην θαζ’νπ ε πξνζθπγή Κξάηνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνλ 

πξνζθεχγνληα, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ε απφθαζε ζα γίλεη 

νξηζηηθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 §2 ηεο χκβαζεο, ην πνζφ ησλ δψδεθα 

ρηιηάδσλ επξψ (12.000€) ζπλ θάζε πνζφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη σο θφξνο, 

γηα εζηθή βιάβε, 

β) φηη απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή, ηα 

πνζά απηά ζα απμάλνληαη κε απιφ ηφθν κε επηηφθην ίζν πξνο ην ηζρχνλ θαη’ 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηηφθην δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ δαλεηζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο 

4. Απνξξίπηεη ην αίηεκα δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηα πεξαηηέξσ. 

πληάρηεθε ζηα γαιιηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 

24 Οθησβξίνπ 2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 §§2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ. 

Søren Nielsen      Isabelle Berro-Lefèvre 

Γξακκαηέαο      Πξφεδξνο 


