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I. Εισαγωγή – Διεξαγωγή της επίσκεψης

Αντιπροσωπεία τεσσάρων ευρωβουλευτών (βλ. συνημμένο κατάλογο συμμετεχόντων –
παράρτημα 1) επισκέφθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2007 τρία κλειστά κέντρα για αιτούντες 
άσυλο και παράνομους μετανάστες στο Βέλγιο (βλ. συνημμένο πρόγραμμα – παράρτημα 2).

Κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στα κλειστά κέντρα του Βελγίου και να
διαπιστωθεί πώς εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οδηγίες σχετικά με το άσυλο, 
όπως:
- η οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη1 (οδηγία για την 
υποδοχή),

- η οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν 
το καθεστώς του πρόσφυγα2 (οδηγία για τις διαδικασίες),

- ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από 
υπήκοο τρίτης χώρας3 (κανονισμός Δουβλίνο II).

Επιπλέον, η αποστολή αποτέλεσε μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των 
πολιτών και για συναντήσεις με τις αρχές. 

Η επίσκεψη αυτή ακολουθεί μια σειρά παρόμοιων επισκέψεων της Επιτροπής LIBE στην 

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 031 της 06/02/2003, σ. 0018 – 0025
2 Επίσημη Εφημερίδα L 326 της 13/12/2005, σ. 0013 – 0034
3 Επίσημη Εφημερίδα L 050 της 25/02/2003, σ. 0001 – 0010
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Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα.

Προτού επισκεφθεί τα κέντρα, η αντιπροσωπεία έλαβε πολλές πληροφορίες από διάφορες 
οργανώσεις και ΜΚΟ, στις οποίες η αντιπροσωπεία θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές 
ευχαριστίες της: κυρίως την οργάνωση CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les
Réfugiés et Etrangers – Συντονισμός και πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες και τους 
αλλοδαπούς σε συνεργασία μαζί τους), το Centre pour l’égalité des chances et pour la lutte
contre le racisme (Κέντρο για την ισότητα των ευκαιριών και για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού), τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Aide
aux Personnes Déplacées» (Βοήθεια στα εκτοπισμένα άτομα) και την UNHCR (Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες).

Στις 10 Οκτωβρίου 2007, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με μεγάλο αριθμό 
εκπροσώπων οργανώσεων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης 
και του ασύλου στο Βέλγιο (βλ. συνημμένο κατάλογο – παράρτημα 3), τους οποίους η 
αντιπροσωπεία ευχαριστεί για τη συνεργασία και την παρουσία τους.

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τρία κέντρα κράτησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο: τα 
κέντρα «INAD», «127» και «127 bis», δηλαδή τρία από τα έξι κλειστά κέντρα που υπάρχουν 
στο Βέλγιο1.

Η επίσκεψη των ευρωβουλευτών προσέλκυσε την προσοχή του βελγικού Τύπου. Βέλγοι 
δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι του σταθμού Euronews θέλησαν να ακολουθήσουν την 
αντιπροσωπεία στο εσωτερικό των κέντρων. Ωστόσο, η πρόσβαση των δημοσιογράφων, 
καθώς και η λήψη φωτογραφιών στο εσωτερικό των κέντρων δεν επετράπη από την 
Υπηρεσία Αλλοδαπών, η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης των τριών κέντρων.

Για τον λόγο αυτόν, συμφωνήθηκε με τους δημοσιογράφους των έντυπων και 
οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης (κυρίως του πρακτορείου Τύπου Belga, μιας ομάδας 
του Euronews, και του ραδιοφωνικού σταθμού RTBF) ότι θα μπορούσαν, εντούτοις, να 
περιμένουν την αντιπροσωπεία κατά την έξοδό της από το κέντρο «127».

Στις 18 Οκτωβρίου 2007 δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά την επίσκεψη, η αντιπροσωπεία εξέφρασε την επιθυμία της να συναντηθεί με τον 
υπουργό Εσωτερικών, που είναι αρμόδιος για την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, τον 
κ. Patrick Dewael, στον οποίο απηύθυνε σχετική πρόταση. Ωστόσο, ο υπουργός εκτίμησε ότι 
θα ήταν προτιμότερο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή με τον διάδοχό του, δεδομένου 
ότι ο ίδιος κατείχε προσωρινά τη θέση αυτή.

                                               
1 Τα άλλα τρία είναι το κέντρο για τους παράνομους μετανάστες στο Vottem (CIV), το κέντρο για τους 
παράνομους μετανάστες στο Merksplas (CIM) και το κέντρο για τους παράνομους μετανάστες στην Bruges 
(CIB).
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II. Πλαίσιο

A. Κατηγορίες ατόμων που μπορούν να κρατούνται στα κλειστά κέντρα του 
Βελγίου

Τα κλειστά κέντρα του Βελγίου υποδέχονται διάφορες κατηγορίες ατόμων:

 άτομα που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου στο Βέλγιο (βλ. λεπτομέρειες 
κατωτέρω)

 άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα της ΕΕ – όταν ένα 
άτομο υποβάλλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα της ΕΕ ή εισέρχεται στη βελγική 
επικράτεια μέσω της χώρας αυτής, οι βελγικές αρχές ζητούν από την εν λόγω χώρα να 
αναλάβει υπ’ ευθύνη της το συγκεκριμένο άτομο. Ωσότου γίνει αυτό, το άτομο 
παραμένει σε ένα κλειστό κέντρο του Βελγίου.

 κοινοτικοί υπήκοοι – από τις ετήσιες εκθέσεις των κέντρων καθώς και από τις
εξηγήσεις που δόθηκαν στην αντιπροσωπεία προκύπτει ότι στα κλειστά κέντρα του 
Βελγίου κρατούνται κοινοτικοί υπήκοοι εν αναμονή της απέλασής τους. Σύμφωνα με 
τις δηλώσεις της αρμόδιας εκπροσώπου της Υπηρεσίας Αλλοδαπών στην 
αντιπροσωπεία, οι υπήκοοι αυτοί συνήθως συλλαμβάνονται από την αστυνομία ως 
ύποπτοι για εμπλοκή σε πταισματικές παραβάσεις ή για παράνομη εργασία· στη 
συνέχεια οδηγούνται στα κλειστά κέντρα προκειμένου να απελαθούν.

 άτομα που διέμεναν παράνομα επί βελγικού εδάφους – τα άτομα που 
συλλαμβάνονται επί βελγικού εδάφους χωρίς να έχουν στην κατοχή τους τα 
απαιτούμενα έγγραφα, τα άτομα για τα οποία έχει λήξει η περίοδος νόμιμης διαμονής 
στο Βασίλειο του Βελγίου, τα άτομα που θεωρούνται ότι θα μπορούσαν να 
διαταράξουν τη δημόσια τάξη ή να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, και τα 
άτομα που ασκούν ανεξάρτητη ή εξαρτημένη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να 
διαθέτουν την απαιτούμενη σχετική άδεια μπορούν να λάβουν διαταγή να 
εγκαταλείψουν τη χώρα, συνοδευόμενη από απόφαση που διατάσσει την 
επαναπροώθησή τους στα σύνορα και τη στέρηση της ελευθερίας τους για τον σκοπό 
αυτόν.

 τα αποκαλούμενα «ανεπιθύμητα» άτομα: πρόκειται για άτομα στα οποία 
επιβλήθηκε το μέτρο της επαναπροώθησης, κατά την άφιξή τους στα σύνορα. 
Συνήθως κρατούνται στο κέντρο «INAD».

B. Διάρκεια της κράτησης

Παρότι στο παρελθόν μια διαδικασία αίτησης ασύλου μπορούσε να διαρκέσει πολλά χρόνια, 
και ενδεχομένως να καταλήξει στην απέλαση οικογενειών που είχαν ήδη ενταχθεί στο 
Βέλγιο, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην αντιπροσωπεία και αφορούσαν το 2006 
(όταν εφαρμοζόταν η παλαιά διαδικασία) προέκυπτε πως οι διαδικασίες είχαν επισπευσθεί.
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Ωστόσο, αφότου τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, τον Ιούνιο του 2007, η διάρκεια της κράτησης
έχει αυξηθεί, καθώς πλέον οι αλλοδαποί μπορούν να παραμείνουν μέσα στο κλειστό κέντρο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι μόνο κατά τη φάση της εξέτασης του 
παραδεκτού, όπως ονομαζόταν στο παρελθόν. 

Η διάρκεια της κράτησης περιορίζεται καταρχήν στους 5 μήνες από τον νόμο της 15ης
Δεκεμβρίου 1980, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας της κράτησης στους 8 μήνες, όταν 
δικαιολογείται για λόγους δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.
Επιπλέον, στην πράξη, στο Βέλγιο ο εγκλεισμός δεν υπόκειται σε κανέναν χρονικό 
περιορισμό, διότι, όταν ένα πρόσωπο προσφύγει κατά της απέλασής του, αρχίζει να ισχύει 
νέα περίοδος κράτησης.

Εξάλλου, τα στοιχεία για τη διάρκεια της κράτησης που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα. Τούτο συμβαίνει λόγω του 
τρόπου υπολογισμού της διάρκειας της κράτησης. Τα μόνα στοιχεία που κοινοποιεί η 
Υπηρεσία Αλλοδαπών είναι η μέση διάρκεια της κράτησης ανά κέντρο, και όχι η μέση 
διάρκεια της κράτησης ανά κρατούμενο. Δεν λαμβάνεται λοιπόν υπόψη η συνολική και 
πραγματική διάρκεια της κράτησης των κρατουμένων, καθώς δεν συνυπολογίζονται οι 
μεταγωγές τους από το ένα κέντρο στο άλλο. Και πραγματοποιούνται πολλές τέτοιες 
μεταγωγές. Επί παραδείγματι, η έκθεση του 2006 για το «127 bis» αναφέρει ότι:
Από τα 2 228 εγγεγραμμένα άτομα, 126 προέρχονταν από άλλα κέντρα. 
Το 2006, 176 κρατούμενοι του κέντρου αυτού μεταφέρθηκαν σε άλλο κλειστό κέντρο.

Ένας κρατούμενος που έχει περάσει 2 μήνες στο κέντρο «127», και έπειτα 3 μήνες στο
κέντρο «127 bis» και 24 ώρες στο «INAD» πριν από τον επαναπατρισμό του θα εμφανίζεται 
στις στατιστικές 3 φορές. 
Για τη διοίκηση, δεν πρόκειται για ένα άτομο που έχει περάσει περισσότερους από 5 μήνες 
υπό κράτηση. Αντιθέτως, σε επίπεδο στατιστικής πρόκειται για 3 άτομα, των οποίων η 
διάρκεια κράτησης ανά κέντρο φαίνεται να είναι αντιστοίχως 2 μήνες, 3 μήνες και 24 ώρες. 
Παραδόξως, αυτός ο κρατούμενος που θα έχει περάσει 5 μήνες σε κλειστά κέντρα επιτρέπει 
στη διοίκηση να περιορίσει σημαντικά τη στατιστική αποτύπωση της διάρκειας της 
κράτησης.
Είναι λοιπόν σημαντικό η διοίκηση να δημοσιεύει τη διάρκεια της κράτησης ανά κρατούμενο 
και όχι μόνο ανά κέντρο, γεγονός που φαίνεται τεχνικά εφικτό σύμφωνα και με τη Γενική 
Διεύθυνση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών.

Γ. Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης ασύλου στο Βέλγιο

Πριν από τον Ιούνιο του 2007, η διαδικασία αίτησης ασύλου πραγματοποιείτο σε δύο φάσεις: 
η Υπηρεσία Αλλοδαπών (Office des étrangers – OE) εξέταζε το παραδεκτό της αίτησης και η
Γενική Επιτροπή για τους Πρόσφυγες και τους Απάτριδες (Commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides – CGRA) αποφαινόταν σχετικά με το βάσιμο της αίτησης.

Έπειτα από πολυάριθμες επικρίσεις που διατυπώθηκαν κατά της παλαιάς διαδικασίας (πολύ
χρονοβόρος διεκπεραίωση των υποθέσεων, κατηγορίες για δυσλειτουργία της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών κ.λπ.) και κατόπιν καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (υπόθεση Conka κατά Βελγίου), από το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και 
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από την κοινωνία των πολιτών, δόθηκε η υπόσχεση ότι το 2000 θα πραγματοποιείτο 
μεταρρύθμιση της διαδικασίας. 

Το 2005, εγκρίθηκε ένα σχέδιο μεταρρύθμισης και την 1η Ιουνίου 2007 τέθηκε πλήρως σε 
ισχύ ο νέος νόμος περί αλλοδαπών. Από την ημερομηνία αυτή, όλες οι αιτήσεις ασύλου 
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τη νέα διαδικασία χορήγησης ασύλου. 
Η υποδιαίρεση σε δύο φάσεις (επί του παραδεκτού και επί της ουσίας) της εξέτασης της 
αίτησης ασύλου καταργείται. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών δεν είναι πλέον αρμόδια για την 
εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων ασύλου, αλλά παραμένει αρμόδια για τη λήψη της 
απόφασης όσον αφορά τη διαμονή, την παραμονή σε κλειστό κέντρο και την απομάκρυνση 
του αιτούντος άσυλο.

Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία αίτησης ασύλου

1. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών (Office des Etrangers – OE) – υπάγεται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, διαχειρίζεται την πρόσβαση στην επικράτεια, τη διαμονή, την 
εγκατάσταση, την κράτηση των αλλοδαπών σε κλειστά κέντρα, καθώς και την 
απομάκρυνσή τους γενικά. 

2. Η Γενική Επιτροπή για τους Πρόσφυγες και τους Απάτριδες (Commissariat
General aux Refugies et aux Apatrides – CGRA) – εξετάζει τις αιτήσεις ασύλου.

3. Το Συμβούλιο Προσφυγών των Αλλοδαπών (Conseil du Contentieux des
Etrangers – CCE) είναι αρμόδιο για την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση των 
αποφάσεων της CGRA.

4. Το Συμβούλιο της Επικρατείας – ελέγχει απλώς τη νομιμότητα της διαδικασίας, 
χωρίς να μπορεί να λάβει απόφαση αντί του εναγόμενου φορέα που εμπλέκεται στη 
διαδικασία του ασύλου.

Στάδια της διαδικασίας αίτησης ασύλου 

1. Αίτηση ασύλου – Ο αλλοδαπός υποβάλλει την αίτηση ασύλου του στην Υπηρεσία 
Αλλοδαπών. Εάν εισέρχεται στο Βέλγιο χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα, οφείλει να 
υποβάλει την αίτηση είτε στα σύνορα είτε εντός 8 εργάσιμων ημερών. 

2. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών καταχωρίζει την αίτηση και προβαίνει σε ακρόαση του 
ατόμου, η οποία περιορίζεται στον προσδιορισμό της ταυτότητας, της προέλευσης και 
της διαδρομής που ακολούθησε το ενδιαφερόμενο άτομο. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών 
χορηγεί στον αιτούντα άσυλο ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να αναγράψει σε 
αυτό τους λόγους για τους οποίους ζητά το άσυλο και τις δυνατότητες επιστροφής στη 
χώρα από την οποία έχει διαφύγει. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από τον αιτούντα 
άσυλο και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Γενική Επιτροπή με ολόκληρο τον φάκελο.

3. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών προσδιορίζει ποιο είναι το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης δυνάμει του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙ και εξετάζει τις πολλαπλές αιτήσεις ασύλου.



PE404.456v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 6/27 PV\714008EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

4. Εξέταση της αίτησης ασύλου – Η Γενική Επιτροπή για τους Πρόσφυγες και τους 
Απάτριδες (CGRA) είναι αρμόδια για την αναγνώριση ή την απόρριψη της ιδιότητας 
του πρόσφυγα, καθώς και για τη χορήγηση ή απόρριψη του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας. 

5. Υποβολή προσφυγής στο Συμβούλιο Προσφυγών των Αλλοδαπών (CCE) κατά 
μιας απόφασης της CGRA – το Συμβούλιο Προσφυγών των Αλλοδαπών είναι 
αρμόδιο για την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση των αποφάσεων της CGRA. Οι 
προσφυγές στο CCE πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης της CGRA. Η υποβολή της προσφυγής αναστέλλει την 
εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

6. Οι αποφάσεις του CCE μπορούν να ελεγχθούν μόνο ως προς τη νομιμότητά τους 
(«διοικητική αναίρεση») από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όταν ένα άτομο φθάνει στο Βέλγιο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και υποβάλει αίτηση 
ασύλου, μπορεί να παραμείνει σε ένα «ανοικτό κέντρο» όσο διαρκεί η εξέταση της αίτησης 
ασύλου του. Τα ανοικτά κέντρα διαχειρίζεται το FEDASIL, μια ομοσπονδιακή υπηρεσία 
υποδοχής, που συγκροτήθηκε το 2002. 
Αντιθέτως, οι υπόλοιποι αιτούντες άσυλο κρατούνται σε όλα τα κλειστά κέντρα που 
υπάρχουν στη χώρα (εξαιρουμένου του κέντρου «INAD»). 

Τα κλειστά κέντρα αυτά μπορούν να δέχονται τους ακόλουθους αιτούντες άσυλο:

 άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου στα σύνορα – στα άτομα που 
βρίσκονται στην κατάσταση αυτή επιβάλλεται συστηματικά το μέτρο της κράτησης· 
παραμένουν υπό κράτηση καθ’ όλη τη διαδικασία της εξέτασης της αίτησης ασύλου·

 αιτούντες άσυλο που έχουν υποβάλει την αίτησή τους στο Βέλγιο και των οποίων 
η αίτηση δεν έχει γίνει δεκτή (περιλαμβανομένων των ατόμων που έχουν προσφύγει 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας), ακόμη και εάν έχουν περάσει όλη τη διαδικασία της 
αίτησης ασύλου σε ανοικτό κέντρο·

 άτομα που έχουν υποβάλει την αίτηση ασύλου τους σε κλειστό κέντρο: τα άτομα 
αυτά, καθώς βρίσκονται σε καθεστώς παράνομης διαμονής, τίθενται υπό κράτηση. 
Αφού μεταφερθούν στο κλειστό κέντρο, υποβάλλουν αίτηση ασύλου και παραμένουν 
εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

 άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα της ΕΕ ή άτομα που 
υποβάλλουν δεύτερη αίτηση στο Βέλγιο.

III. Συνάντηση με τις ΜΚΟ

Για τις ΜΚΟ, η πρακτική της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών που βρίσκονται στο 
Βέλγιο θέτει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η 
ελευθερία πρέπει να είναι ο κανόνας και η κράτηση πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση. 
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Ωστόσο, μετά τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας του ασύλου, οι δυνατότητες κράτησης των 
αιτούντων άσυλο στα σύνορα καθώς και σε ολόκληρη την επικράτεια έχουν σαφώς αυξηθεί1.
Εξάλλου, αυξήθηκε και η διάρκεια της κράτησης, καθώς πλέον οι αλλοδαποί μπορούν να 
παραμείνουν υπό κράτηση σε κλειστά κέντρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι 
μόνο κατά τη φάση εξέτασης του παραδεκτού, όπως ονομαζόταν στο παρελθόν2.

Κατά τη συνάντηση με τους ευρωβουλευτές, οι ΜΚΟ επεσήμαναν ορισμένα προβλήματα:

1. Κράτηση των παιδιών 
Οι ΜΚΟ διαπιστώνουν ότι ο αριθμός των παιδιών που κρατούνται σε κλειστά κέντρα έχει 
λάβει εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Ενώ το 2004 βρίσκονταν υπό
κράτηση 152 παιδιά, το 2006 ο αριθμός τους είχε ανέλθει σε 627. Εξάλλου, ο αριθμός αυτός 
είναι χαμηλότερος του πραγματικού καθότι δεν λαμβάνει υπόψη το κέντρο του Vottem, όπου 
κρατήθηκαν παιδιά από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2006, ούτε το κέντρο «127» όπου 
έχουν κρατηθεί στο παρελθόν και κρατούνται ακόμη και σήμερα παιδιά.

Υπενθυμίζουν ότι οι ψυχολογικές επιπτώσεις μιας τέτοιας κράτησης στο παιδί έχουν
αποδειχθεί επανειλημμένως: από μελέτη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών το 
1999 και από μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και 
αναφέρει ρητώς: η κράτηση οικογενειών με παιδιά είναι, από την άποψη των δικαιωμάτων του 
παιδιού και της ευημερίας του, απαράδεκτη υπό τις σημερινές συνθήκες. Η κράτηση παιδιών 
εφαρμόζεται σήμερα κατά τρόπο μάλλον αυθαίρετο και όχι ως ύστατο και κατ’ εξαίρεση μέτρο.
Για ορισμένες ομάδες η κράτηση επιβάλλεται αυτόματα, ιδίως στις περιπτώσεις οικογενειών
που εμπίπτουν στην εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εγκλεισμός 
έχει ουσιαστικά αυτοματοποιηθεί και ως εκ τούτου έχει καταστεί πλέον η συνήθης διαδικασία3. 

Οι μελέτες αυτές έχουν εκ νέου επιβεβαιωθεί τους τελευταίους μήνες από νέες εκθέσεις, 
μεταξύ των οποίων και εκείνες του φλαμανδού Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού4

και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα5.

2. Διάρκεια της κράτησης
Σύμφωνα με τις ΜΚΟ, στο Βέλγιο, παρότι ο νόμος ορίζει τη μέγιστη διάρκεια της κράτησης 
στους 5 μήνες, στην πραγματικότητα η κράτηση ενίοτε διαρκεί πολύ περισσότερο. Κάποια 
άτομα έχουν περάσει περισσότερο από έναν χρόνο, χωρίς διακοπή, σε διάφορα κλειστά 
                                               
1  Άρθρο 74/6 παράγραφος 1α του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 1980 σχετικά με την πρόσβαση στην 
επικράτεια, τη διαμονή, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση των αλλοδαπών. Ανέρχονται σε τουλάχιστον 15
οι διάφορες περιπτώσεις που επιτρέπουν τον εγκλεισμό του αιτούντος άσυλο μετά τη υποβολή της αίτησής του.
2 Άρθρο 74/6 παράγραφος 2 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 1980 σχετικά με την πρόσβαση στην 
επικράτεια, τη διαμονή, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση των αλλοδαπών. Ενώ προηγουμένως οριζόταν 
αυστηρά ότι η διάρκεια της κράτησης όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία δεν μπορούσε να υπερβαίνει τους 
2 μήνες, σήμερα ένας αιτών άσυλο θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσει έως και 3 μήνες και 15 
ημέρες υπό κράτηση, χωρίς να έχει λάβει εκτελεστή απόφαση.
3 «Etude portant sur les alternatives à la détention de familles avec enfants dans les centres fermés en vue 
de leur éloignement. Partie 2 : Vision et recommendations» (Μελέτη σχετικά με μεθόδους εναλλακτικές της 
κράτησης οικογενειών με παιδιά σε κλειστά κέντρα ενόψει της απομάκρυνσής τους. Μέρος 2: Όραμα και 
συστάσεις) 
http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visie_FR.pdf
, σ. 19.
4 Kinderrechtencommissariaat «Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht»
5 Γιατροί Χωρίς Σύνορα, «Le coût humain de la detention» (Το ανθρώπινο κόστος της κράτησης).
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κέντρα. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις μιας τόσο μακράς κράτησης είναι καταστροφικές για το 
άτομο. 

3. Νομική αβεβαιότητα
Πολλοί κρατούμενοι αναφέρουν ότι οι διάφορες διαδικασίες τούς προκαλούν σύγχυση. Κατά 
τη διάρκεια των επισκέψεών τους, οι ΜΚΟ διαπιστώνουν ελλείψεις στην πληροφόρηση των 
κρατουμένων, προβλήματα νομικής συνδρομής ή ανεπάρκειες σε ορισμένες διαδικασίες. 
Στα κέντρα δεν υπάρχουν διερμηνείς. Ενίοτε γίνεται χρήση μιας υπηρεσίας τηλεφωνικής 
διερμηνείας, αλλά πολλές φορές τον ρόλο του μεταφραστή αναλαμβάνουν συγκρατούμενοι, 
με όλες τις εγγενείς δυσκολίες που συνεπάγεται η μετάφραση διοικητικών ή νομικών 
κειμένων.
Κάποιοι από τους παράγοντες αυτής της νομικής αβεβαιότητας είναι οι ακόλουθοι:

 Η μη ανεξαρτησία των κοινωνικών υπηρεσιών των κέντρων: πρόκειται για υπαλλήλους 
που υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, με αποστολή να ενημερώνουν τους 
κρατούμενους αλλά και να τους προετοιμάζουν για την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους1.

 Ελλείψεις στην πληροφόρηση που παρέχεται στους μετανάστες: τα ενημερωτικά 
φυλλάδια για τις διαδικασίες τα οποία παρέχονται στους κρατουμένους δεν είναι 
ενημερωμένα (πολλούς μήνες μετά την έναρξη ισχύος της, δεν υπάρχουν φυλλάδια για τη 
νέα διαδικασία χορήγησης ασύλου σε πολλές γλώσσες) και δεν παρέχεται πάντα 
πληροφόρηση στους κρατουμένους σχετικά με τα μέσα προσφυγής που έχουν στη 
διάθεσή τους. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται επίσης και από την UNHCR.

 Προβλήματα σχετικά με τη νομική συνδρομή. 
Ο κρατούμενος έχει δικαίωμα προσφυγής με ανασταλτική ισχύ κατά της διαταγής να 
εγκαταλείψει τη χώρα. Όμως, στην πράξη η ανασταλτική ισχύς της προσφυγής 
κατοχυρώνεται μόνο εάν η προσφυγή κατατεθεί εντός 24 ωρών από τη στιγμή που το 
άτομο τεθεί υπό κράτηση. Ωστόσο, σε ορισμένα κέντρα (μεταξύ των οποίων και το «127 
bis») για τον διορισμό ενός μη αμειβόμενου δικηγόρου μπορεί να χρειαστούν τρεις ή 
τέσσερις ημέρες, γεγονός που στερεί αυτομάτως από τους κρατουμένους το δικαίωμα 
προσφυγής με ανασταλτική ισχύ, παρότι έχει εξαιρετική σημασία. Μια τόσο μικρή 
προθεσμία εγείρει επίσης ερωτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της (άρθρο 13 
της ΕΣΔΑ).

4. Η σύλληψη των αιτούντων άσυλο
Οι ΜΚΟ αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνονται κάποιες φορές τα άτομα: ο 
αιτών καλείται με τα μέλη της οικογένειάς του για έναν ασήμαντο διοικητικό λόγο, π.χ. 
πρόσκληση για τη συμπλήρωση του φακέλου του κ.λπ. Όταν παρουσιάζεται στην Υπηρεσία 
Αλλοδαπών, ο αιτών συλλαμβάνεται και οδηγείται σε ένα κλειστό κέντρο, ενώ η ειδοποίηση 
που έχει λάβει δεν αναφέρεται καθόλου σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

                                               
1 Άρθρο 68 του βασιλικού διατάγματος της 2ας Αυγούστου 2002, περί καθορισμού του καθεστώτος και 
των κανόνων λειτουργίας των κλειστών κέντρων. Η προκήρυξη για την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών στα 
κλειστά κέντρα που δημοσίευσε ο δημόσιος φορέας επιλογής προσωπικού (Selor) αναφέρει: «ως υπάλληλος 
αρμόδιος για τον επαναπατρισμό, προετοιμάζετε, μέσω συζητήσεων, τους φιλοξενούμενους στα κέντρα για την 
απομάκρυνσή τους, ώστε η απομάκρυνση αυτή να μπορέσει να πραγματοποιηθεί με αποτελεσματικότητα και 
υπό ανθρώπινες συνθήκες».
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Η πρακτική αυτή των βελγικών αρχών έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Conka1: το Δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν είναι 
συμβατό με το άρθρο 5 [της ΕΣΔΑ] να αποφασίζει συνειδητά η διοίκηση, στο πλαίσιο μιας 
σχεδιασμένης επιχείρησης απελάσεων και για λόγους ευκολίας ή αποτελεσματικότητας, να 
παραπλανά τα άτομα, ακόμα και όσα βρίσκονται παρανόμως στη χώρα, όσον αφορά τον σκοπό 
για τον οποίο καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιόν της, ώστε να μπορεί ευκολότερα να τους 
στερεί την ελευθερία τους. Πόσω μάλλον, όταν πρόκειται για άτομα που δεν διαμένουν 
παράνομα στη χώρα.

Στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας του Δουβλίνου (βλ. ανωτέρω), ακόμη και τα 
άτομα που παρουσιάζονται τακτικά επί σειρά μηνών όταν καλούνται από τη διοίκηση, 
συλλαμβάνονται ξαφνικά και τίθενται υπό κράτηση, με τη λογική ότι υπάρχει κίνδυνος να 
μην υπακούσουν στο μέτρο της επαναπροώθησής τους στα σύνορα.

Κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΕΚ, οι πρακτικές αυτές επιβεβαιώθηκαν από τις 
μαρτυρίες των μεταναστών, και κυρίως από τη μαρτυρία μιας νέας γυναίκας που συνελήφθη 
κατά τον τρόπο αυτόν, μαζί με τα παιδιά της, και οδηγήθηκε σε ένα κλειστό κέντρο.

5. Συχνά ιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα μέσα στα κλειστά κέντρα
Σύμφωνα με τις ΜΚΟ, κρατούνται συχνά άτομα με σοβαρές ασθένειες, ενώ οι κρατούμενοι 
αναπτύσσουν παθολογίες που συνδέονται στενά με την κράτησή τους. Πρέπει να 
υπογραμμιστεί το γεγονός ότι οι ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι ανεξάρτητες, 
καθώς και το γεγονός ότι οι ψυχολόγοι συνδυάζουν την ιδιότητά τους αυτή με εκείνη του 
μέλους της διεύθυνσης του κέντρου. 

6. Συνθήκες κράτησης
Πέρα από τα προβλήματα της παλαιότητας, είναι πολύ έντονος ο σωφρονιστικός χαρακτήρας 
των κέντρων κράτησης: ισχυρή παρουσία φυλάκων, αγκαθωτά συρματοπλέγματα, 
παρακολούθηση με κάμερες και τιμωρίες που φτάνουν έως και την απομόνωση. Οι 
δυνατότητες εξόδου είναι πολύ περιορισμένες (περίπου 2 ώρες ημερησίως), όπως και οι 
δυνατότητες επαφής με τον εξωτερικό κόσμο (είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με την 
αγορά τηλεκάρτας, αλλά δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων παρά μόνον από τους 
δικηγόρους).

Ένα επιπλέον πρόβλημα, συχνά πολύ δύσκολο για τους κρατουμένους, εκ των οποίων 
ορισμένοι διαμένουν επί σειράν ετών στο Βέλγιο και έχουν δημιουργήσει δεσμούς στη χώρα, 
είναι το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις των οικείων τους στα κέντρα που 
βρίσκονται κοντά στον αερολιμένα.

Οι ΜΚΟ διαμαρτύρονται επίσης για τη μη κατοχύρωση του δικαιώματός τους να 
επισκέπτονται τα κέντρα – το δικαίωμα αυτό υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
Υπουργείου Εσωτερικών και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς αιτιολόγηση από τη διοίκηση, 

                                               
1 Απόφαση Conka κατά Βελγίου αριθ. 51564/99 του ΕΔΑΔ (Conka c. Belgique n° 51564/99 (Sect. 3) 
(bil.) CEDH 2002 – I – (5.02.02)).
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γεγονός που, κατά τα λεγόμενα των ίδιων των ΜΚΟ, αποτελεί εμπόδιο για τις 
δραστηριότητές τους. Οι ΜΚΟ δεν έχουν πρόσβαση στο κέντρο «INAD».

7. Πιέσεις και βία σε σχέση με τις απελάσεις1

Το βασικό χαρακτηριστικό των απελάσεων είναι η αδιαφάνειά τους. Δεν πραγματοποιείται 
σχεδόν κανένας εξωτερικός έλεγχος· εσωτερικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σποραδικά· δεν 
υπάρχει παρακολούθηση με κάμερες και στην πραγματικότητα οι πιθανότητες θετικής 
έκβασης μιας καταγγελίας είναι σχεδόν μηδαμινές. Οι ΜΚΟ καταγγέλλουν πολυάριθμες 
περιπτώσεις βίας κατά τη διάρκεια των απελάσεων.

IV. Περιγραφή της επίσκεψης στα κέντρα διοικητικής κράτησης

A. Το κέντρο «INAD» (αερολιμένας του Zaventem)

Το κέντρο «INAD» βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Bruxelles-National.
Άρχισε να λειτουργεί προκειμένου να δέχεται τους (αποκαλούμενους) «ανεπιθύμητους», ήτοι 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά στους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Βέλγιο και οι 
οποίοι βρίσκονται εν αναμονή προκειμένου να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς να εισέλθουν 
σε αυτή. 

Το εν λόγω κέντρο άνοιξε κατόπιν των επικρίσεων που είχε δεχθεί το Βέλγιο στο παρελθόν 
σχετικά με τις συνθήκες φιλοξενίας (στέγαση ακόμα και σε στρώματα στο πάτωμα) και 
υγιεινής στις οποίες αναγκάζονταν να ζουν τα άτομα που δεν γίνονταν δεκτά στο Βέλγιο.

Στο κέντρο «INAD» κρατούνται:

 τα άτομα κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση επαναπροώθησης επειδή δεν 
διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για να εισέλθουν στη χώρα ή γιατί ο λόγος του 
ταξιδιού τους «δεν είναι σαφής» κατά την άποψη της συνοριοφυλακής2. Κρατούνται 
όσο αναμένουν την αεροπορική εταιρεία που τους μετέφερε να τους παραλάβει εκ 
νέου·

 τα άτομα που διαμένουν παράνομα και θεωρούνται ότι μπορούν να απελαθούν 
εύκολα·

 οι αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί και οι οποίοι μεταφέρονται 
λίγες ώρες πριν από την απέλασή τους στο κέντρο «IΝAD» από το κλειστό κέντρο 
όπου κρατούνταν.

Η έκθεση σχετικά με το έτος 2006, η οποία διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές στην 
αντιπροσωπεία, αναφέρει ότι περισσότεροι από 200 πολίτες της ΕΕ έχουν διαμείνει στο 
«ΙNAD» (Μάλτα, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, 
Τσεχία, Λετονία, Λιθουανία).
                                               
1 Αποσπάσματα από τη σύνοψη της έκθεσης « Centres fermés pour étrangers Etat des lieux » («Κλειστά 
κέντρα  αλλοδαπών – Η κατάσταση σήμερα») 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
2 Βλ. κατωτέρω σχετική άμεση μαρτυρία. 
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Φαίνεται καταρχήν ότι τα άτομα που κρατούνται στο κέντρο «INAD» δεν παραμένουν εκεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά, εάν προσφύγουν κατά της απόφασης επαναπροώθησης, 
τότε κινδυνεύουν να παραμείνουν εκεί περισσότερο.

Κατάσταση του κέντρου

Το κέντρο είναι στενόχωρο. Έχει το μέγεθος ενός διαμερίσματος και αποτελείται από σχετικά 
μικρά δωμάτια: μία είσοδο, ένα καθιστικό, μία κουζίνα και δύο μικρούς κοιτώνες (ένα για 
τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες) με σχεδόν 15 κρεβάτια-κουκέτες στο καθένα. Υπάρχουν
παράθυρα που βλέπουν στον αεροδιάδρομο του αερολιμένα αλλά δεν ανοίγουν. Οι 
κρατούμενοι δεν επιτρέπεται να εξέλθουν του κτιρίου.

Ούτε οι ΜΚΟ, ούτε οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο κέντρο «INAD», μεταξύ άλλων και 
λόγω του γεγονότος ότι το κέντρο βρίσκεται εντός του αερολιμένα. Η UNHCR εξέφρασε 
στην αντιπροσωπεία τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν έχει τακτική πρόσβαση στο 
«INAD». 

Δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Δεν υπάρχει καμία υποδομή για τα παιδιά που φτάνουν 
στο «INAD».

Η αντιπροσωπεία θεωρεί ότι οι υλικές συνθήκες στέγασης δεν είναι κατάλληλες για κράτηση 
προσώπων ή, εν πάση περιπτώσει, για κράτηση μεγαλύτερη από μερικές ώρες: συμμερίζεται, 
εν προκειμένω, τα συμπεράσματα της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων που διατυπώνονται στην τελευταία έκθεσή της σχετικά με το 
«INAD».

Φαίνεται πως δρομολογείται ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου.

Συζητήσεις με τις αρχές

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους εκπροσώπους των αρχών, η εκπρόσωπος της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών περιέγραψε στους βουλευτές, απαντώντας σε ερώτηση που τέθηκε, 
ότι κατά τις απελάσεις στα άτομα που φαίνονται νευρικά ή επιθετικά τοποθετούνται 
χειροπέδες εάν υπάρχει κίνδυνος απόδρασης ή για λόγους ασφαλείας. Χειροπέδες 
τοποθετούνται επίσης και στα άτομα που μεταφέρονται από το ένα κέντρο στο άλλο ή από 
κάποιο κέντρο προς τον αερολιμένα.

Ο εισηγητής ρώτησε προς ποιες χώρες επαναπροωθούνται τα άτομα: προς τη χώρα διέλευσης 
ή προς τη χώρα προέλευσης. Αναφέρθηκε ως παράδειγμα η περίπτωση ενός ατόμου που 
ξεκινά από την Αφρική και φτάνει στο Βέλγιο μέσω Λιβύης. Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας 
Αλλοδαπών ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, τα άτομα αποστέλλονται στη Λιβύη, τη χώρα 
διέλευσης, δυνάμει των συμβάσεων σχετικά με την ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών 
(Σύμβαση του Σικάγο).

Κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με το ζήτημα της τοποθέτησης αλλοδαπών στις ζώνες 
διέλευσης, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών παρείχε ορισμένες εξηγήσεις στην 
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αντιπροσωπεία. 

Όταν ένα άτομο φτάνει στα σύνορα, λαμβάνει δύο χωριστές αποφάσεις, μια απόφαση 
επαναπροώθησης η οποία συνοδεύεται από μια απόφαση κράτησης για τον σκοπό αυτόν. Εάν 
το Συμβούλιο Προσφυγών των Αλλοδαπών αποφασίσει ότι η κράτηση αυτή είναι παράνομη 
και ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερο το άτομο αυτό, τότε η Υπηρεσία Αλλοδαπών αποφασίζει 
να «απελευθερώσει» το άτομο αυτό στη ζώνη διέλευσης του εθνικού αερολιμένα.
Η αντιπροσωπεία θεωρεί πως η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη: τα άτομα βρίσκονται στη 
ζώνη διέλευσης χωρίς συνοδεία· πρέπει να κοιμούνται στις καρέκλες του αερολιμένα ή και 
στο πάτωμα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να πλυθούν. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
αντικατάσταση ενός είδους κράτησης με ένα άλλο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έχει εξάλλου κρίνει ότι μια ζώνη διέλευσης μπορεί να θεωρηθεί ως χώρος 
κράτησης1.

Επιπλέον, το αποτρεπτικό αποτέλεσμα που έχει η «απελευθέρωση» αυτή ακυρώνει 
ουσιαστικά τη δυνατότητα προσφυγής που προβλέπει ο νόμος κατά της απόφασης κράτησης 
σε κλειστό κέντρο («INAD»), γεγονός που είναι αντίθετο προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι κρατούμενοι ενημερώνονται ότι πιθανή απελευθέρωση θα 
οδηγήσει στην τοποθέτησή τους σε ζώνη διέλευσης, γεγονός που αποθαρρύνει πολλούς από 
αυτούς από το να υποβάλουν προσφυγή για την απελευθέρωσή τους, όπως προβλέπεται από 
τον νόμο.
Η πρακτική έχει ήδη καταδικαστεί πολλάκις από τις βελγικές ΜΚΟ, τους δικηγόρους και τον 
Ομοσπονδιακό Διαμεσολαβητή του Βελγίου· εξάλλου, το Πρωτοδικείο των Βρυξελλών, 
συνεδριάζοντας εκτάκτως, απεφάνθη ότι το βελγικό κράτος είχε διαπράξει προδήλως 
παράνομη πράξη που ισοδυναμούσε με «παρωδία». Είναι απαράδεκτο και αντίθετο στο 
κράτος δικαίου, κρίνει το δικαστήριο, το βελγικό κράτος να τοποθετεί [τον αλλοδαπό] σε έναν
άλλο κλειστό χώρο (τη ζώνη διέλευσης) όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι απάνθρωπες και 
ταπεινωτικές με την ελπίδα ότι [το εν λόγω άτομο] θα αποφασίσει να εκτελέσει «εθελοντικά» τη 
διαταγή επαναπροώθησης. 
Στην τελευταία έκθεσή του σχετικά με το Βέλγιο, η Ευρωπαϊκή επιτροπή για την πρόληψη 
των βασανιστηρίων2 συνέστησε επίσης στις βελγικές αρχές να λάβουν αμέσως τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να τεθεί οριστικά τέλος σε αυτή την πρακτική. Ο εισηγητής συμμερίζεται 
απολύτως αυτές τις συστάσεις και ζητεί από την Υπηρεσία Αλλοδαπών διευκρινίσεις σχετικά 
με τις πρακτικές αυτές, δεδομένου ότι, εξ όσων γνωρίζουν οι βουλευτές, τον Σεπτέμβριο του 
2007 σημειώθηκαν τρία περιστατικά «απελευθέρωσης» σε ζώνη διέλευσης. 
Εξάλλου, πολύ πρόσφατα, το Βέλγιο καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την απόφαση της 24ης Ιανουαρίου 20083 για την 
«απελευθέρωση» δύο παλαιστίνιων υπηκόων στη ζώνη διέλευσης του αερολιμένα των 
Βρυξελλών. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η τοποθέτηση στη ζώνη διέλευσης ισοδυναμούσε με 
κράτηση και ότι η κράτηση αυτή ήταν παράνομη και συνιστούσε απάνθρωπη και ταπεινωτική 
μεταχείριση. 

Μαρτυρίες των μεταναστών

                                               
1 Αποφάσεις Guzzardi κατά Ιταλίας, 6 Νοεμβρίου 1980, Amuur κατά Γαλλίας, 25 Ιουνίου 1996, και 
Shamsa κατά Πολωνίας, 27 Νοεμβρίου 2003
2 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm παράγραφος 49
3 Υπόθεση RIAD και IDIAB κατά ΒΕΛΓΙΟΥ (Προσφυγές αριθ. 29787/03 και 29810/03).
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Τη στιγμή της επίσκεψης, μόνο τρία άτομα βρίσκονταν στο κέντρο. Δύο εξ αυτών, από το 
Κονγκό και τη Ρουάντα, είχαν στην κατοχή τους τα απαιτούμενα έγγραφα για την είσοδο στο 
Βέλγιο (σπουδαστική θεώρηση, ταξιδιωτικά έγγραφα, χρήματα κ.λπ.), αλλά εναντίον τους 
είχε εκδοθεί απόφαση επαναπροώθησης, διότι ο λόγος του ταξιδιού τους «δεν ήταν σαφής» 
κατά την άποψη της συνοριοφυλακής. Παρέμεναν υπό κράτηση ωσότου τους παραλάβει εκ 
νέου η αεροπορική εταιρεία που τους είχε μεταφέρει.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση των δύο αυτών κρατουμένων, όταν εκδίδεται για κάποιο 
άτομο απόφαση απαγόρευσης της πρόσβασης στη χώρα, το άτομο λαμβάνει 

 ένα έντυπο όπου αναφέρεται η αιτιολογία, και
 μια απόφαση τοποθέτησης σε κλειστό κέντρο.

Το έντυπο συμπληρώνεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας ελέγχου των συνόρων και 
συντάσσεται στα ολλανδικά. Ο αλλοδαπός πρέπει να υπογράψει στο κάτω μέρος της σελίδας. 
Η αντιπροσωπεία εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι ο αλλοδαπός δεν λαμβάνει 
μετάφραση του εντύπου αυτού, ούτε ακόμη και σε περίπτωση που ομιλεί μια από τις δύο 
άλλες επίσημες γλώσσες του Βελγίου, τη γαλλική ή τη γερμανική. 
Η απόφαση τοποθέτησης σε κλειστό κέντρο συντάσσεται ταυτόχρονα στην ολλανδική και τη 
γαλλική, αλλά βασίζεται στην απόφαση επαναπροώθησης, που είναι συντεταγμένη μόνο στην 
ολλανδική. 

Το άτομο έχει 24 ώρες για να υποβάλει κατεπείγουσα προσφυγή κατά της απόφασης 
απομάκρυνσης (με ανασταλτική ισχύ). Εάν το Συμβούλιο Προσφυγών των Αλλοδαπών 
(CCE) δεν αποφανθεί εντός 72 ωρών, η απέλαση είναι εκ νέου εκτελέσιμη.

Στα άτομα που επιθυμούν να λάβουν τη συνδρομή ενός δικηγόρου, οι αρχές του κέντρου 
δίνουν έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Στην υποδοχή, υπάρχει ένα δημόσιο τηλέφωνο αλλά είναι 
αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς κλήσεις και να μιλήσει ιδιαιτέρως. Οι δικηγόροι που 
επιθυμούν να συναντήσουν τον πελάτη τους πρέπει να το πράξουν στους χώρους της 
αστυνομίας του αερολιμένα όπου ο πελάτης τους οδηγείται από το κέντρο «INAD» με 
αστυνομική συνοδεία 

B. Το «κέντρο διέλευσης 127» (Melsbroek)

Το κέντρο αυτό βρίσκεται στο Melsbroek, δίπλα στον στρατιωτικό αερολιμένα. 
Αποτελείται από προκατασκευασμένα κοντέινερ (κοιτώνες με περίπου 20 κλίνες, κοινό 
καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και σαλόνι). Ένα μικρό μέρος (διεύθυνση, κοινωνική 
υπηρεσία, ιατρική υπηρεσία) είναι μόνιμη κατασκευή. Υπάρχει μια μικρή αυλή, αλλά ο 
χρόνος που παραχωρείται για έξοδο σε αυτήν είναι περιορισμένος. Το κέντρο είναι 
περιφραγμένο με συρματοπλέγματα.

Το κέντρο έχει υποστεί φθορές από τον χρόνο. Χρονολογείται από το 1988, οπότε 
κατασκευάστηκε ως προσωρινό μέτρο. Η αντιπροσωπεία διαπιστώνει ότι αυτή η 
«προσωρινή» κατάσταση διαρκεί εδώ και 20 χρόνια. Η δημιουργία ενός νέου κέντρου που θα 
αντικαθιστούσε το «INAD» και το «127» έχει εξαγγελθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η 
θεμελίωση έγινε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. P. Dewael πριν από πολλούς μήνες, αλλά η 
ανέγερση αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2009 και το νέο κέντρο αναμένεται να 
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είναι έτοιμο για λειτουργία το 2010.

Στο κέντρο κρατούνται άνδρες, γυναίκες και συνοδευόμενα παιδιά, αιτούντες άσυλο και 
άτομα που διέμεναν στη χώρα παράνομα.

Από την τελευταία έκθεση σχετικά με την κατάσταση στο κέντρο το 2006 προκύπτουν τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Συνολικά, το 2006 διέμειναν 2 132 κρατούμενοι, αριθμός που αυξάνεται διαρκώς σε σχέση 
με τα προηγούμενα έτη.
Από τα άτομα αυτά, 558 ήταν γυναίκες, 152 συνοδευόμενοι ανήλικοι και 31 ασυνόδευτοι 
ανήλικοι. 
Το 2006 η μέση διάρκεια διαμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων ανήλθε σε 25,2 ημέρες: το 
πιο σύντομο διάστημα ήταν 1 ημέρα και το πιο μεγάλο 66 ημέρες.
Το 2006 η μέση ηλικία των κρατουμένων ήταν τα 27 έτη. Ο πιο νέος φιλοξενούμενος του 
κέντρου ήταν τριών μηνών και ο πιο ηλικιωμένος 64 ετών.
Ένα άτομο απελευθερώθηκε σε ζώνη διέλευσης και 3 άτομα δραπέτευσαν.

Σύμφωνα με την έκθεση, στο κέντρο αυτό κρατήθηκαν το 2006 εκατοντάδες υπήκοοι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 321 από την Πολωνία, 12 από την Τσεχία, 11 από την Ουγγαρία, 10
από τη Σλοβακία, 5 από την Λετονία, 2 από την Εσθονία, 1 από την Γερμανία και 1 από τη
Σλοβενία.

Κατά την επίσκεψη στο κέντρο «127», η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ανέφερε 
στην αντιπροσωπεία ότι οι πολίτες των κρατών μελών της Ένωσης εγκλείονται στο κέντρο 
«127» όταν κρίνονται «ύποπτοι» για πταισματικές παραβάσεις ή για παράνομη εργασία. Ο 
εγκλεισμός αυτών των ατόμων, απουσία καταδικαστικής απόφασης, εγείρει πολλά 
ερωτήματα. Οι βουλευτές ρώτησαν τις αρχές του κέντρου σχετικά με το ζήτημα αυτό και 
εκτιμούν ότι πρέπει να δοθούν πρόσθετες εξηγήσεις: εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν 
παρανομήσει, η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και, εάν είναι 
αθώα, πρέπει να αφήνονται ελεύθερα.

Η παρουσία οικογενειών, συνοδευόμενων και ασυνόδευτων παιδιών εγείρει σοβαρά
προβλήματα, δεδομένων των συνθηκών ανεξέλεγκτου συγχρωτισμού που επικρατούν σε 
αυτόν τον χώρο κράτησης: τα παιδιά κοιμούνται στους ίδιους κοιτώνες με ενηλίκους που δεν 
ανήκουν στην οικογένειά τους.

Επιπροσθέτως, οι κρατούμενοι δεν μπορούν να δέχονται επισκέψεις μελών της οικογένειας ή 
φίλων τους, επειδή το κέντρο βρίσκεται εντός του αερολιμένα. Μέλη ΜΚΟ μπορούσαν να 
τους επισκέπτονται.

Μαρτυρίες των μεταναστών

Τα άτομα που συνάντησε η αντιπροσωπεία κατήγγειλαν, δείχνοντας τα παιδιά τους στους 
βουλευτές, ότι αυτό το μέρος δεν είναι κατάλληλο για αυτά, καθώς ζουν και κοιμούνται μαζί 
με ξένους ενηλίκους και ακούν συνεχώς συζητήσεις ενηλίκων.

Ορισμένα άτομα παραπονούνται για τον θόρυβο των απογειώσεων και των προσγειώσεων 
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των αεροσκαφών, ο οποίος κάποιες φορές είναι εκκωφαντικός.

Ένα αγόρι από τη Ρουάντα περιέγραψε την εμπειρία του όσον αφορά τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε στην περίπτωσή του και κατήγγειλε ότι δεν μπόρεσε να συμπληρώσει ο ίδιος 
το ερωτηματολόγιο που του χορήγησε η Υπηρεσία Αλλοδαπών και ότι ο υπάλληλος που το
συμπλήρωσε έκανε λάθη τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να επηρεάσουν το υπόλοιπο 
της διαδικασίας.

Η βελγική νομοθεσία προβλέπει ότι η Υπηρεσία Αλλοδαπών καταχωρίζει την αίτηση, 
πραγματοποιεί ακρόαση του ατόμου και «χορηγεί στον αλλοδαπό ένα ερωτηματολόγιο στο 
οποίο καλείται να εκθέσει τους λόγους που τον οδήγησαν να υποβάλει αίτηση ασύλου καθώς 
και τις δυνατότητες επιστροφής στη χώρα από την οποία διέφυγε»1. Η δήλωση αυτή 
υπογράφεται από τον αιτούντα άσυλο και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Γενική Επιτροπή με 
ολόκληρο τον φάκελο.
Δεν υπάρχει στον νόμο καμία διάταξη που να αναφέρει ότι οι υπάλληλοι είναι εκείνοι που 
πρέπει να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο εξ ονόματος του αιτούντος άσυλο. 
Ωστόσο, φαίνεται, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ΜΚΟ που συνάντησε η αντιπροσωπεία, ότι 
στην πράξη το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
Αλλοδαπών για λογαριασμό του αιτούντος άσυλο. Τούτο γίνεται με τη βοήθεια διερμηνέα, 
αλλά το άτομο δεν έχει δικαίωμα να λάβει τη συνδρομή δικηγόρου. Οι αιτούντες άσυλο 
κατήγγειλαν την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται και τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν στα κλειστά κέντρα (θόρυβος, θερμοκρασία περιβάλλοντος) κατά τη διάρκεια της 
συνάντησής τους με τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών.

Το Ραμαζάνι τηρείται: οι κρατούμενοι έχουν τη δυνατότητα κατά την περίοδο αυτή να τρώνε 
νωρίτερα ή αργότερα.

Γ. Το «κέντρο επαναπατρισμού 127 bis» (Steenokkerzeel)

Το κέντρο αυτό βρίσκεται στο Steenokkerzeel, επίσης κοντά στον αερολιμένα. Περιβάλλεται 
από δύο πολύ υψηλές μεταλλικές περιφράξεις και από πολλές σειρές αγκαθωτού 
συρματοπλέγματος. Μοιάζει πολύ με φυλακή. Τα παράθυρα έχουν κάγκελα.

Το κέντρο αποτελείται από δύο κτίρια. Στο πρώτο κτίριο βρίσκεται το κοινωνικό, διοικητικό 
και ιατρικό προσωπικό, καθώς και το κελί πειθαρχικής απομόνωσης. Μετά από μια 
εσωτερική αυλή, βρίσκεται το κτίριο για τους μετανάστες, πίσω από σειρές 
συρματοπλέγματος πάνω στις οποίες βρίσκονται αγκαθωτά σύρματα σε ύψος πέντε μέτρων.

Στο κέντρο βρίσκονται τόσο άτομα που συνελήφθησαν στη χώρα για παράνομη διαμονή, όσο 
και αιτούντες άσυλο, άνδρες, γυναίκες και συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα παιδιά.

Αριθμητικά στοιχεία2

To 2006, στο κέντρο επαναπατρισμού «127 bis» του Steenokkerzeel διέμειναν συνολικά
2 228 άτομα (1 691 ενήλικες και 537 παιδιά, χωρίς να υπολογίζονται τα 520 άτομα που 

                                               
1 Το άρθρο 51/10 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 1980
2 Έκθεση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών για το 2006 σχετικά με το κέντρο «127 bis»
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πραγματοποίησαν εκεί μόνο μία διανυκτέρευση), έναντι ενός συνόλου 2 196 το 2005. 

Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν ποσοστό 22,58% των κρατουμένων, τα παιδιά 24,10%, και οι 
υπόλοιποι ήταν άνδρες. Το 2006 διέμειναν στο κέντρο 4 ασυνόδευτα παιδιά.

Επίσης, στο κέντρο αυτό κρατήθηκαν πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ (Εσθονία, 
Ουγγαρία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία – 212 ενήλικες και 81 παιδιά το 2006).

Το 2006 η μέση διάρκεια της διαμονής ήταν 16,08 ημέρες. Η πιο σύντομη διαμονή ήταν 
λιγότερο από μία ημέρα και η μεγαλύτερη 6,5 μήνες.
Για το έτος 2006 συνολικά, ο αριθμός των κρατουμένων ανά ημέρα ήταν κατά μέσον όρο 
96,83.

Στο κέντρο υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και διδακτικό προσωπικό. Ορισμένες ΜΚΟ 
μπορούν να επισκέπτονται τους μετανάστες, αλλά οι κρατούμενοι δεν μπορούν να δεχτούν 
επισκέψεις από την οικογένεια ή τους φίλους τους. 

Μαρτυρίες των μεταναστών

Πολλοί μετανάστες παραπονέθηκαν για την έλλειψη επαρκούς ιατρικής φροντίδας: δυσκολίες 
να επισκεφθούν τον ιατρό ή να επικοινωνήσουν μαζί του, μεταξύ άλλων και λόγω έλλειψης
διερμηνείας, επισκέψεις με συνοπτικές διαδικασίες. Ήταν ιδιαίτερα αγανακτισμένοι για την 
κατάσταση μιας εγκύου γυναίκας στον 5ο μήνα μιας δύσκολης εγκυμοσύνης, με την οποία 
συναντήθηκε η αντιπροσωπεία.

Οι γονείς των παιδιών εξέφρασαν την ανησυχία τους για την απουσία παιδιάτρου στην 
ιατρική ομάδα. 
Οι μετανάστες κατήγγειλαν ότι τους χορηγούνται αναλγητικά αδιακρίτως, ότι δεν 
ενημερώνονται για τη φύση των φαρμάκων που τους χορηγούνται και απλώς τους λένε πόσες 
φορές την ημέρα πρέπει να τα λαμβάνουν. Αυτή η πρακτική παραβιάζει τα δικαιώματα όλων 
των ασθενών, πολλώ δε μάλλον των ασθενών που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, καθώς 
δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν άλλον ιατρό.

Οι κρατούμενοι ανέφεραν ότι φοβούνται ακόμη περισσότερο μετά τον θάνατο ενός νεαρού
αιτούντος άσυλο τον Σεπτέμβριο του 2007, σχετικά με τον οποίο, κατά τα λεγόμενα των 
κρατουμένων, η διεύθυνση δεν ενημέρωσε επαρκώς τους κρατουμένους.

Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των υποθέσεών τους και με το τι τους 
επιφυλάσσει το μέλλον κάμπτει το ηθικό των κρατουμένων. 

Τα λεγόμενα των μεταναστών επιβεβαιώνονται εξάλλου από την ετήσια έκθεση για το 2006, 
η οποία αναφέρει

- ότι πραγματοποιήθηκαν απεργίες πείνας από δεκάδες άτομα, ενίοτε από ολόκληρες 
πτέρυγες του κέντρου, περιλαμβανομένων και των παιδιών. Σκοπός των απεργιών 
αυτών ήταν να εισακουστούν τα παράπονα των κρατουμένων ή να εκφραστεί η 
διαμαρτυρία τους για τη λιγοστή τροφή που συνήθως ελάμβαναν·

- ότι το 2006 σημειώθηκαν τρεις απόπειρες αυτοκτονίας.
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V. Παρατηρήσεις του εισηγητή

Συστηματική κράτηση

Ο εισηγητής υπογραμμίζει καταρχάς ότι, κατά την άποψή του, η ίδια η φύση της προσωρινής 
διοικητικής κράτησης είναι υπεύθυνη από μόνη της για την παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και ότι η έννοια της διοικητικής κράτησης είναι απαράδεκτη από νομικής 
απόψεως. Πράγματι, για ένα αδίκημα διοικητικής φύσεως (παράνομη είσοδος σε χώρα ή 
λήξη της ισχύος της άδειας διαμονής), προβλέπεται ποινή στερητική της προσωπικής 
ελευθερίας, και μάλιστα συχνά δυσανάλογης διάρκειας.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο τα κέντρα προσωρινής κράτησης πρέπει να θεωρηθούν ως χώροι 
τη λειτουργία των οποίων δεν θα έπρεπε να ανεχόμαστε και τα οποία θα έπρεπε, ως εκ 
τούτου, να κλείσουν. Αυτή θα ήταν μια πρώτη ενέργεια που θα μας επέτρεπε να εξετάσουμε, 
με συγκεκριμένο τρόπο, μια νέα μορφή υποδοχής των αλλοδαπών.
Είναι εντελώς απαράδεκτο να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο οι αιτούντες άσυλο: οι 
άνδρες, οι γυναίκες και κάποιες φορές ακόμα και τα παιδιά αυτά που δραπετεύουν από 
δύσκολες καταστάσεις και ζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη δεν πρέπει να κρατούνται
έγκλειστοι σε δομές που παραβιάζουν τις ατομικές τους ελευθερίες και θίγουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους.
Ο εισηγητής εκτιμά, για τον λόγο αυτόν, ότι οι αιτούντες άσυλο δεν πρέπει, σε καμία 
περίπτωση (όπως προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις) να υποβάλλονται σε διοικητική 
κράτηση. Ο εγκλεισμός των αλλοδαπών θίγει μια θεμελιώδη ελευθερία και θα έπρεπε να 
παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, όπως επιβεβαιώνει και η νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επιπλέον, το Βέλγιο φαίνεται πως εφαρμόζει με τρόπο συστηματικό και γενικευμένο την 
κράτηση των αιτούντων άσυλο στα σύνορα καθώς και των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του «Δουβλίνου», όποιοι και αν είναι οι αλλοδαποί αυτοί (οικογένειες, παιδιά) 
και όποιος και αν είναι ο κίνδυνος να διαφύγουν από την Υπηρεσία Αλλοδαπών.
Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, οι δυνατότητες κράτησης των αιτούντων άσυλο έχουν 
σαφώς αυξηθεί. Το γεγονός αυτό παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της Σύμβασης της Γενεύης 
σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες άσυλο δεν θα έπρεπε να τιμωρούνται για την παράνομη 
είσοδο ή διαμονή τους. 
Στην έκθεσή της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την
εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει και αυτή με τη 
σειρά της ότι η οδηγία θεωρεί την κράτηση ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον όταν «αυτό κρίνεται αναγκαίο»,
και ότι η αυτόματη κράτηση χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης του ενδιαφερομένου προσώπου 
αντίκειται στην οδηγία.
Τα κλειστά κέντρα δεν προσφέρουν τις συνθήκες που απαιτούνται για την ομαλή 
διεκπεραίωση μιας διαδικασίας αίτησης ασύλου: εκτός από την ισχυρή ψυχολογική πίεση που 
επιφέρει η ίδια η κράτηση, είναι εξαιρετικά δύσκολη η επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο, 
η λήψη της γνώμης μιας ανεξάρτητης κοινωνικής ή νομικής υπηρεσίας, η συγκέντρωση 
πληροφοριών χρήσιμων για τη διαδικασία (δεν υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο) κ.λπ.
Απουσία ουσιαστικής πρόσβασης σε δικηγόρο, είναι πρακτικά αδύνατο να καταθέσει ο 

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη – COM (2007) 745 τελικό
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αλλοδαπός προσφυγή σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τύπους και τις (πολύ σύντομες) 
προθεσμίες, τη στιγμή μάλιστα που η διαδικασία ενώπιον του CCE γίνεται εγγράφως, 
γεγονός που αφήνει πολύ μικρό περιθώριο στον αιτούντα άσυλο να αναπτύξει προφορικά 
κάποιες παρατηρήσεις κατά την ακρόαση. Αυτές οι πολύ σύντομες προθεσμίες αποτελούν 
σημαντικό λόγο ανησυχίας.

Διάρκεια της κράτησης

Η διάρκεια της κράτησης είναι ένα σημαντικό ζήτημα, δεδομένων των επιπτώσεων που 
μπορεί να έχει μια μακρά περίοδος κράτησης στο άτομο που την υφίσταται. 
Η διάρκεια αυτή είναι ήδη υπερβολικά μεγάλη εάν ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες αυτού του είδους η κράτηση πρέπει να 
περιορίζεται σε ένα μήνα1. Στην πράξη, στο Βέλγιο ο εγκλεισμός δεν υπόκειται σε κανέναν 
χρονικό περιορισμό, καθότι όταν ένα πρόσωπο προσφύγει κατά της απέλασής του, αρχίζει να 
ισχύει νέα περίοδος κράτησης.
Μια πρόσφατη έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2

αναφέρει επίσης ότι:
Όσον αφορά τη διάρκεια της κράτησης, τίθεται το ερώτημα –δεδομένης της ισχύος της οδηγίας 
για τους αιτούντες άσυλο που κρατούνται σε κλειστά κέντρα– εάν η νόμιμη διάρκεια των δύο 
μηνών (που δύναται να παραταθεί έως και τους 8 μήνες) μπορεί να θεωρηθεί ως εύλογο και 
όσο το δυνατόν πιο σύντομο διάστημα.

Ο εγκλεισμός των ανηλίκων

Στα κλειστά κέντρα του Βελγίου κρατούνται συνοδευόμενα και ασυνόδευτα παιδιά. Σύμφωνα 
με τις ΜΚΟ, ο αριθμός τους διαρκώς αυξάνεται.
Η κράτηση των παιδιών παραβιάζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού3, 
πέρα από τη διακοπή της φοίτησής τους στα σχολεία. Το Βέλγιο καταδικάστηκε πρόσφατα 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την κράτηση και την 
επαναπροώθηση μιας ανήλικης4. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι συνιστά απάνθρωπη
μεταχείριση η κράτησή της σε κέντρο που προοριζόταν για ενηλίκους και η κράτησή της υπό 
τις ίδιες συνθήκες με αυτές των ενηλίκων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της 
ηλικίας της και η εξαιρετικά ευάλωτη θέση της.

Στην έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή5, το Βέλγιο συγκαταλέγεται στις χώρες που 

                                               
1 Σύσταση 1547 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2 Έκθεση σχετικά με το Βέλγιο που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή, προκειμένου να χρησιμεύσει στη σύνταξη της έκθεσης της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας 
COM(2007) 745 τελικό
3 Διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε και άνοιξε προς υπογραφή, 
επικύρωση και προσχώρηση με το ψήφισμα 44/25 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής 
Νοεμβρίου 1989, και τέθηκε σε ισχύ την 2α Σεπτεμβρίου 1990 – βλ. http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
4 ΕΔΑΔ, 12/10/06, αριθ. 13178/03, Mubilanzila Mayeka και Kaniki Mitunga κατά Βελγίου.
5 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη - COM (2007) 745 τελικό.
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αρνούνται την πρόσβαση των υπό κράτηση ανηλίκων στην εκπαίδευση ή την καθιστούν στην 
πράξη αδύνατη ή πολύ περιορισμένη. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τούτο αντιβαίνει στην 
οδηγία για την υποδοχή. Η οδηγία για την υποδοχή προβλέπει στην πραγματικότητα ότι τα
κράτη μέλη παρέχουν στα ανήλικα τέκνα των αιτούντων άσυλο και στους ανηλίκους αιτούντες 
άσυλο πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν 
για τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής, ενόσω δεν είναι εκτελεστό μέτρο 
απομάκρυνσης κατ’ αυτών των ιδίων ή των γονέων τους. Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται 
στα κέντρα φιλοξενίας1.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και το Βέλγιο, 
δεν διαθέτουν καμία διαδικασία προσδιορισμού των ευάλωτων αιτούντων άσυλο και 
επισημαίνει ότι εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
διαπιστώνεται η κατάσταση προσώπων με ειδικές ανάγκες αυτή τη στιγμή, σε κράτη μέλη που 
δεν προβλέπουν τέτοιου είδους διαδικασία. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή:
Θα μπορούσαν να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στα κράτη μέλη που δεν αποκλείουν τη θέση 
υπό κράτηση των αιτούντων άσυλο με ειδικές ανάγκες.
Λόγω της ειδικής τους κατάστασης, η θέση υπό κράτηση των ευάλωτων αιτούντων άσυλο θα 
έπρεπε να θεωρηθεί ως έσχατη λύση, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες2.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να κρατούνται οι ανήλικοι 
και ότι δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζεται το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Ένα κράτος που 
δεν προστατεύει τα παιδιά παραβιάζει τις πιο υψηλές μας αξίες.

Έλλειψη πληροφόρησης των μεταναστών

Παρότι η οδηγία για την υποδοχή και η οδηγία για τις διαδικασίες επιβάλλουν σαφείς 
υποχρεώσεις πληροφόρησης των κρατουμένων μεταναστών, από τις μαρτυρίες των 
κρατουμένων προκύπτει ότι δεν γνωρίζουν και δεν κατανοούν καθόλου καλά τις διαδικασίες, 
τα δικαιώματα, τα διαθέσιμα σε αυτούς μέσα προσφυγής ή ακόμα και, πολύ απλά, τι 
πρόκειται να τους συμβεί. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο 
«127 bis».

Σε ό,τι αφορά το «INAD», ούτε οι ΜΚΟ, ούτε οι επισκέπτες, ούτε οι δικηγόροι έχουν 
πρόσβαση σε αυτό το κέντρο: οι δικηγόροι δύνανται να συνομιλήσουν με τον μετανάστη στο 
αστυνομικό τμήμα. 
Ωστόσο, η οδηγία για τις διαδικασίες και η οδηγία για την υποδοχή υπογραμμίζουν ότι οι 
δικηγόροι, η UNHCR ή οι ΜΚΟ πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα κέντρα στα 
οποία στεγάζονται οι αιτούντες άσυλο, ώστε να τους προσφέρουν βοήθεια. Δεν μπορούν να 
επιβάλλονται όρια στην πρόσβαση αυτή παρά μόνο για λόγους ασφαλείας των κέντρων (και 
όχι του γειτονικού αερολιμένα) και των εγκαταστάσεων, καθώς και των αιτούντων άσυλο. Η 
οδηγία για τις διαδικασίες προβλέπει ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν περιορισμοί μόνον 
εφόσον η πρόσβαση από το νομικό ή άλλο σύμβουλο δεν περιορίζεται υπερβολικά ούτε 

                                               
1 Άρθρο 10, οδηγία για την υποδοχή.
2 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη - COM (2007) 745 τελικό.
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καθίσταται αδύνατη1.

Στα άλλα κέντρα που επισκέφτηκε η αντιπροσωπεία, το «127» και το «127 bis», οι ΜΚΟ 
έχουν μεν πρόσβαση αλλά δεν πρόκειται για κατοχυρωμένο δικαίωμα· εξάλλου, στα κέντρα 
αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι οικείοι των μεταναστών ή άλλοι επισκέπτες.
Μια πρόσφατη έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής2 επισημαίνει ότι στην
πλειονότητά τους, οι κρατούμενοι δεν έχουν στην κατοχή τους κάποιο φυλλάδιο υποδοχής ή 
άλλο ενημερωτικό υλικό. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατουμένων αγνοεί ότι έχει το δικαίωμα 
προσφυγής. Δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση σε διερμηνέα. Σε ορισμένα κλειστά κέντρα υπάρχει 
πρόβλημα όσον αφορά την οργάνωση ενός συστήματος εφημερίας των ιατρικών υπηρεσιών. 
Πολλοί κρατούμενοι παραπονιούνται για έλλειψη παρακολούθησης του επιπέδου της ψυχικής 
τους υγείας. Παρατηρούνται προβλήματα όσον αφορά τη φύση και την ποιότητα της νομικής 
συνδρομής. Παρότι δεν τίθεται κανένα πρόβλημα σε επίπεδο διοικητικής πλαισίωσης, η 
ψυχοκοινωνική πλαισίωση μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Τέλος, η τήρηση της οικογενειακής 
ενότητας δεν εξασφαλίζεται για τους αιτούντες άσυλο που κρατούνται σε κλειστά κέντρα.
Επιπλέον, στα κλειστά κέντρα τίθεται το ζήτημα της φοίτησης των παιδιών στα σχολεία, ενώ 
κρατούνται μαζί με τους ενηλίκους κατά παράβαση του άρθρου 37γ της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού.

VI. Συμπεράσματα

1. Η συστηματική κράτηση ορισμένων κατηγοριών αιτούντων άσυλο –κυρίως εκείνων 
που εμπίπτουν στη διαδικασία του «Δουβλίνου»– χωρίς να λαμβάνεται μάλιστα υπόψη η 
συγκεκριμένη κατάσταση των ατόμων που υπόκεινται σε μέτρο κράτησης, είναι πολύ 
περισσότερο απαράδεκτη. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο εξοργιστική όταν τίθενται υπό
κράτηση ευάλωτα άτομα (παιδιά, έγκυοι, οικογένειες με μωρά, άτομα που ασθενούν και 
μάλιστα σοβαρά κ.λπ.).

2. Ο συγχρωτισμός, ο θόρυβος, οι διάφορες πιέσεις, το σωφρονιστικό περιβάλλον και η 
συνύπαρξη μεταξύ των κρατουμένων έχουν ως αποτέλεσμα η ενίοτε πολύ μεγάλης διάρκειας 
κράτηση (σε ορισμένες περιπτώσεις άνω των 5 μηνών) να αποτελεί μια πρόσθετη σκληρή 
δοκιμασία που επιβάλλεται στους κρατούμενους.

3. Η κράτηση των πολιτών της ΕΕ είναι ανεξήγητη και αποτελεί παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθότι η στέρηση της ελευθερίας είναι δυσανάλογη όταν 
διαπράττεται μια απλή διοικητική παράβαση (επί παραδείγματι, η μη εγγραφή στην 
κοινότητα). Τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχουν οι βελγικές αρχές είναι ακόμη πιο 
ανησυχητικά, καθότι αναφέρονται σε εκατοντάδες περιπτώσεις.

4. Το δικαίωμα του αλλοδαπού σε διερμηνέα και το δικαίωμα να παραλαμβάνει τις 
                                               
1 Άρθρο 16 της οδηγίας για τις διαδικασίες.
2 Έκθεση σχετικά με το Βέλγιο που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή, προκειμένου να χρησιμεύσει στη σύνταξη της έκθεσης της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας 
COM(2007) 745 
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αποφάσεις που τον αφορούν σε μια γλώσσα που κατανοεί θα έπρεπε να γίνεται σεβαστό για 
κάθε αλλοδαπό υπήκοο για τον οποίο εκδίδεται απόφαση από τις βελγικές αρχές. Προκαλεί
δε ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη το γεγονός ότι ενίοτε η μετάφραση των αποφάσεων αυτών δεν 
παρέχεται καν σε κάποιες από τις επίσημες γλώσσες του Βελγίου.

Η αντιπροσωπεία συνιστά στην κυβέρνηση του Βελγίου:

1. να παράσχει σαφέστερες πληροφορίες κυρίως σχετικά με:

- τον εγκλεισμό πολιτών της ΕΕ στα βελγικά κέντρα·

- τα πρόσφατα δεδομένα (έτος 2007) σχετικά με τα αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά την 
κράτηση στα κέντρα, παρέχοντας λεπτομέρειες και όχι απλώς αναφορές στους «μέσους 
όρους»·

2. να αποσαφηνίσει τη θέση της κυρίως σε ό,τι αφορά τα εξής:

- εάν σκοπεύει να συνεχίσει την πρακτική της αυτόματης κράτησης ακόμα και των παιδιών, 
παρά τις πολυάριθμες εκθέσεις που καταδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις της·

- σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπει τη χρήση χειροπέδων για τη μεταφορά των κρατουμένων σε 
κλειστά κέντρα·

- πώς ερμηνεύει τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση του Σικάγου και 
τη σχέση της με τις διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

- ποια είναι η νομική βάση για την πρακτική του εγκλεισμού σε κέντρα των ατόμων που 
έχουν διαπράξει πταισματικές παραβάσεις ή έχουν εργαστεί παράνομα·

- ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διερεύνηση των λόγων και των περιστάσεων των αποπειρών 
αυτοκτονίας που αναφέρονται στην έκθεση του 2006·

3. να λάβει κατεπειγόντως σημαντικά νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα και κυρίως:

- να τερματίσει την πρακτική της κράτησης κυρίως των πολιτών της Ένωσης·

- να τροποποιήσει τις προθεσμίες για την υποβολή προσφυγής με ανασταλτική ισχύ κατά της 
υποχρέωσης εγκατάλειψης της χώρας (που σήμερα είναι 24 ώρες) και για την έκδοση 
απόφασης από το Συμβούλιο Προσφυγών των Αλλοδαπών (72 ώρες), αποφεύγοντας, εν πάση 
περιπτώσει, τη σύνδεση της μη έκδοσης απόφασης από το CCE με τη δυνατότητα απέλασης 
του αλλοδαπού·

- να παύσει την πρακτική των παράνομων προσκλήσεων παρουσίασης ενώπιον των αρχών με 
σκοπό την ευκολότερη εκτέλεση των απελάσεων, πρακτική που έχει ήδη καταδικάσει το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

- να παύσει την πρακτική, την οποία καταδίκασε πρόσφατα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της τοποθέτησης των αλλοδαπών υπηκόων σε ζώνες διέλευσης·

- να προβλέψει την πρόσβαση όλων των ανηλίκων στην εκπαίδευση, κυρίως όσων τίθενται 
υπό κράτηση·

- να επιτρέψει την τακτική, ρυθμισμένη και μη αυθαίρετη πρόσβαση σε όλα τα κέντρα 
(περιλαμβανομένου του κέντρου «INAD») και στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας 
αφενός στις ΜΚΟ που επιθυμούν να έχουν μόνιμη πρόσβαση, προκειμένου να παρέχουν τις 
συμβουλές τους στους κρατούμενους, αφετέρου στην UNHCR·

- να πράξει τα δέοντα ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες των κέντρων να μην εξαρτώνται πλέον 
από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι ιατροί του κέντρου να μην εξαρτώνται πλέον από τη 
διεύθυνση του κλειστού κέντρου.

- να προβλεφθεί η παρουσία σε όλα τα κέντρα διερμηνέων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών 
ανεξάρτητων από τη διοίκηση των ίδιων των κέντρων.
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Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA)
Matthias DIEPENDAELE (assistant de Frieda BREPOELS)

Groupes politiques
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Annie LEMARCHAL (PSE)
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Jean-Luc ROBERT (VERTS)
Chiara TAMBURINI (GUE)

Secrétariat de la Commission LIBE

Ana DUMITRACHE

Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews)

Andreas ROGAL

Interprètes 



PE404.456v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 24/27 PV\714008EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS 
VAERE; GOOSSENS GALLE



PV\714008EL.doc 25/27 PE404.456v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων 
Αντιπροσωπεία στο Βέλγιο

11 Οκτωβρίου 2007 

Σχέδιο Προγράμματος 4

14:00 – 14:45: Μετάβαση με λεωφορείο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κέντρο 
«INAD» (αερολιμένας Zaventem)

14:45 – 15:30 Επίσκεψη στο κέντρο INAD

15:30 – 16:00 Μετάβαση στο κέντρο διέλευσης «127», Melsbroek

16:00 – 17:00 Επίσκεψη στο κέντρο «127»

17:00 – 17:30 Μετάβαση στο κέντρο επαναπατρισμού «127 bis», Steenokerzeel

17:30 - 19:00 Επίσκεψη στο κέντρο «127 bis»

19:00 – 19:30 Επιστροφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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