
 
 

 

Έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές ελλείψεις στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο αναφορικά με την 
εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τις Επιστροφές - Απάνθρωπες και παράνομες συνθήκες  κράτησης 

μεταναστών / μεταναστριών 
 

Από την 1η Αυγούστου 2012 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014, η borderline-europe e.V, σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις-εταίρους της, ΚΙΣΑ στην Κύπρο, Borderline Sicilia στην Ιταλία και Mugak και Acoge στην Ισπανία, 
διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα σχετικά με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Επιστροφές 
(2008/115/ΕΚ ). Ένας κύριος στόχος αυτής της έρευνας ήταν να προβάλει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
κρατούνται οι μετανάστες / μετανάστριες στις χώρες αυτές. 
 

Το έργο έχει υποστηριχθεί από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ευρώπη για τους Πολίτες» και τα κύρια 
αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στο βιβλιάριο με τίτλο «Στο Κατώφλι» (At the limen). Εντοπίσαμε 
σοβαρές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και παραβιάσεις 
των διατάξεων της Οδηγίας για τις Επιστροφές σχετικά με την κράτηση των μεταναστών και στις τρεις 
χώρες. 
 

Αυτές περιλαμβάνουν: 

 Η μακροχρόνια κράτηση είναι ο κανόνας: η 18μηνη κράτηση ασκείται συχνά. Ως εκ τούτου, κράτηση ως 
η ύστατη λύση, όπως (αυτή) ορίζεται στην Οδηγία για Επιστροφές, δεν εφαρμόζεται. 

 Μη αναγκαία κράτηση: οι μετανάστες / μετανάστριες στερούνται της ελευθερίας τους, ακόμη και στις 
περιπτώσεις όπου η απέλασή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί (π.χ. όταν η χώρα προέλευσης δεν 
τους δέχεται πίσω). Και πάλι, η κράτηση ως ύστατη λύση, δεν εφαρμόζεται. 

 Κράτηση ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων. 

 Μη αποτελεσματική νομική προστασία. 

 Δεν παρέχεται πρόσβαση σε (κατάλληλη) υγειονομική περίθαλψη, ή περιορισμός της πρόσβασης αυτής. 

 Μη πρόσβαση σε πληροφορίες: οι κρατούμενοι συχνά δεν γνωρίζουν ούτε καν το λόγο κράτησής τους. 

 Ποινικοποίηση των μεταναστών μεταναστριών: οι μετανάστες / μετανάστριες οι οποίοι / οποίες 
κρατούνται λόγω του άτυπου καθεστώτος διαμονής τους κρατούνται μαζί με άτομα που βρίσκονται υπό 
κράτηση και υπό εκδίκαση για εγκλήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οι μετανάστες / 
μετανάστριες να εκλαμβάνονται από την κοινή γνώμη ως εγκληματίες. 

 

Και στις τρεις χώρες -Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο- η κράτηση των μεταναστών/ μεταναστριών χωρίς χαρτιά 
είναι πιθανή ακόμα και μόνο με διοικητική απόφαση (χωρίς δικαστικές διαδικασίες). Μια τέτοια πρακτική 
στερεί από τους μετανάστες / τις μετανάστριες το βασικό δικαίωμά τους στην ελευθερία όπως και το 
δικαίωμά τους για νομική εκπροσώπηση. Επιπλέον, τα ευρήματα αυτής της έκθεσης αποκαλύπτουν ότι η 
κράτηση δεν συνεπάγεται επαναπατρισμό. 
 

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η Οδηγία για τις Επιστροφές δεν ακολουθείται στην Ιταλία, την Ισπανία και την 
Κύπρο και ότι τέτοιες παραβιάσεις θα συνεχίζονται για όσο χρονικό διάστημα η κράτηση θεωρείται ότι είναι 
ένα νόμιμο μέσο για τον έλεγχο της μετανάστευσης. 
 

Τέλος, οι οργανώσεις εταίροι του έργου καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την Οδηγία για τις 
Επιστροφές και την εφαρμογή της στα κράτη μέλη υπό το πρίσμα και των ευρημάτων της παρούσας 
έρευνας, με στόχο την βελτίωση της κατάστασης και το σεβασμό των δικαιωμάτων χιλιάδων ανθρώπων σε 
όλα τα κράτη μέλη.  
 

Το βιβλιάριο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
http://www.borderline-europe.de/sites/default/files/background/2014_Final_brochure_at-the-limen.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους: 

Lucia Gennari - lucia.gennari@gmail.com, Harald Glöde - hg@borderline-europe.de, Δώρο Πολυκάρπου - doros.p@kisa.org.cy   

Λευκωσία, 04 Φεβρουαρίου 2914 
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