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Ι. Δηελέξγεηα επίζθεςεο
1.

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ. 2(ΗΗΗ)/2009, κε ηνλ νπνίν ε

Θύπξνο θύξσζε ην Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν ζηε Σύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξθώλ Σθιεξήο, Απάλζξσπεο ή
Δμεπηειηζηηθήο Κεηαρείξηζεο, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα
λα δηελεξγεί ειεύζεξα θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επηζθέςεηο ζε ρώξνπο
όπνπ άηνκα ζηεξνύληαη ή πηζαλόλ λα ζηεξνύληαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο.
2.

Ζ δηελέξγεηα ηεο επίζθεςεο ζηα Αζηπλνκηθά Θξαηεηήξηα Ιπθαβεηνύ

απνθαζίζηεθε ιακβάλνληαο ππόςε, κεηαμύ άιισλ, ηηο παξαηεξήζεηο κειώλ
ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ εθθξάζηεθαλ
δεκόζηα κεηά από επίζθεςε ηνπο ζηνλ ελ ιόγσ ρώξν θαζώο θαη ηε ζρεηηθή
επηζηνιή ηεο Βνπιεπηνύ θ. Σηέιιαο Θπξηαθίδνπ, εκεξνκελίαο 10 Γεθεκβξίνπ
2012.
3.

Σην πιαίζην απηό, δηελεξγήζεθε επίζθεςε Ιεηηνπξγνύ ηνπ Γξαθείνπ κνπ

ζηα Αζηπλνκηθά Ιπθαβεηνύ ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2012. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επίζθεςεο, ε Ιεηηνπξγόο ηνπ Γξαθείνπ κνπ επηζεώξεζε ηνπο ρώξνπο ηνπ
θξαηεηεξίνπ θαη ηνπο θαθέινπο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ζπλνκίιεζε κε ηνλ
Βνεζό Υπεύζπλν ηνπ ρώξνπ θξάηεζεο θ. Τξύθσλα Γεσξγίνπ.

ΙΙ. Σπλεξγαζία κε ηνλ Υπεύζπλν θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ρώξνπ
θξάηεζεο
4.

Θαηά ηελ επίζθεςε παξαηεξήζεθε πλεύκα ζπλεξγαζίαο ηόζν από ηνλ

Βνεζό Υπεύζπλν ηνπ ρώξνπ θξάηεζεο θ. Γεσξγίνπ όζν θαη από ηα κέιε ηνπ
πξνζσπηθνύ

πνπ

εξγάδνληαλ

ηε

ζπγθεθξηκέλε

εκέξα

ζηνλ

ρώξν.

Σπγθεθξηκέλα, επηηξάπεθε ζηε Ιεηηνπξγό ε πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο
ησλ θξαηεηεξίσλ θαη ζε όια ηα έγγξαθα πνπ ηεξνύληαη εληόο ηνπ ρώξνπ
(θάθεινη θξαηνπκέλσλ, εκεξνιόγην ζηαζκνύ θιπ), ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2(ΗΗΗ)/2009.
1

5.

Πεξαηηέξσ, ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρε ν Υπεύζπλνο ηνπ

Σηαζκνύ κε ηελ αξκόδηα Ιεηηνπξγό ηνπ Γξαθείνπ κνπ εμέθξαζε ηελ δηάζεζε
ηνπ γηα ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν κνπ θαη γηα πξνζερηηθή κειέηε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη εηζεγήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ.
6.

Ωο εθ ηνύηνπ, εθθξάδσ ηελ ηθαλνπνίεζε κνπ γηα ηε ζηελή ζπλεξγαζία

πνπ επηηεύρζεθε θαη πξνζβιέπσ ζηε ζπλέρηζε ηεο.

ΙΙΙ. Υιηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο
7.

Σηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2012, εκέξα δηελέξγεηαο ηεο επίζθεςεο ηεο

Αλεμάξηεηεο

Αξρήο

Πξόιεςεο

ησλ

Βαζαληζηεξίσλ,

ζην

ρώξν

ηνπ

Αζηπλνκηθνύ Σηαζκνύ Ιπθαβεηνύ θξαηνύληαλ 3 άηνκα γηα ζθνπνύο πνηληθήο
δηεξεύλεζεο. Ζ επίζεκε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ θξαηεηεξίσλ είλαη 4
άηνκα.
8.

Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηελ επηζεώξεζε ησλ Βηβιίσλ θαη εγγξάθσλ πνπ

ηεξνύληαη εληόο ηνπ Σηαζκνύ, ε θξάηεζε πνηληθώλ θξαηνπκέλσλ κε πξόζσπα
ππό απέιαζε γηα αξθεηέο εκέξεο, πνπ θηάλνπλ ή μεπεξλνύλ, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο, ηνλ έλα κήλα είλαη ζπλήζεο. Ωζηόζν, όπσο έρσ ηνλίζεη ζε
πξνεγνύκελεο παξεκβάζεηο κνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο αξρέο κεηαρείξηζεο
θξαηνπκέλσλ, πξόζσπα ηα νπνία θξαηνύληαη βάζεη απόθαζεο δηνηθεηηθνύ
νξγάλνπ απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο απέιαζεο ζα πξέπεη λα θξαηνύληαη ζε
μερσξηζηό ρώξν, πνπ λα κελ επηηξέπεη θακία επαθή κε πξόζσπα πνπ
θξαηνύληαη γηα ζθνπνύο δηεξεύλεζεο πνηληθώλ αδηθεκάησλ. Σπγθεθξηκέλα, ε
Δπξσπατθή

Δπηηξνπή

γηα

ηελ

Πξόιεςε

ησλ

Βαζαληζηεξίσλ

έρεη

επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη όηη ηα πξόζσπα πνπ θξαηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία
απέιαζεο δελ ζα πξέπεη λα θξαηνύληαη ζηνλ ίδην ρώξν κε πξόζσπα πνπ
εκπιέθνληαη ζε πνηληθά αδηθήκαηα1.

1
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9.

Οη πην πάλσ δηεζλείο αξρέο έρνπλ ήδε πεξηιεθζεί ζηελ Δπξσπατθή

Οδεγία

2008/1152,

πνπ

ελζσκαηώζεθε

ζηνλ

Πεξί

Αιινδαπώλ

θαη

Κεηαλάζηεπζεο Λόκν3, νξίδνληαο όηη νη ππό θξάηεζε ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ
θξαηνύληαη ρσξηζηά από ηνπο ππόινηπνπο θξαηνύκελνπο.
10. Βάζεη ησλ πην πάλσ, ε θξάηεζε ησλ ππό απέιαζε πξνζώπσλ κε
πνηληθνύο θξαηνύκελνπο είλαη αληίζεηε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη σο εθ
ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί άκεζα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Θύπξνο
θηλδπλεύεη λα εθηεζεί δηεζλώο ιόγσ ηεο εθαξκνγήο πξαθηηθώλ πνπ
αληηηίζεληαη ζην επξσπατθό δίθαην.
11. Ο θαη’ εμνρήλ ρώξνο θξάηεζεο απνηειείηαη από ηέζζεξα αηνκηθά θειηά.
Σην ρώξν ππάξρεη επίζεο κία ηνπαιέηα, έλαο ληπηήξαο θαη έλα ληνπδ. Δληόο
ησλ θειηώλ ππήξρε θξεβάηη κε ζεληόληα θαη θνπβέξηα, ηξαπέδη θαη παγθάθη. Οη
ρώξνη πγηεηλήο ήηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, παξόηη δελ παξαηεξήζεθε
λα ππάξρεη δηαζέζηκν ραξηί πγείαο ή ζαπνύλη θαη ζακπνπάλ.
12. Όπσο έρσ αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνύκελεο παξεκβάζεηο κνπ, ζύκθσλα κε
ηα δηεζλή πξόηππα πνπ πξέπεη λα ηεξνύλ νη ρώξνη θξάηεζεο4, ζηνπο
θξαηνύκελνπο ζα πξέπεη λα παξαρσξνύληαη ρώξνη πγηεηλήο ζε αμηνπξεπείο
ζπλζήθεο θαζώο θαη κέζα γηα ηνλ ζσκαηηθό θαζαξηζκό ηνπο, όπσο ραξηί
πγείαο, ζαπνύλη θαη ζακπνπάλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα κέζα γηα ηελ ζσκαηηθή
πγηεηλή ησλ θξαηνπκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή εληόο
ηνπ ρώξνπ θξάηεζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζρεηηθό αίηεκα από ηνπο
θξαηνύκελνπο.
13. Όζνλ αθνξά ηελ δηαηξνθή ησλ θξαηνπκέλσλ, δηαπηζηώζεθε όηη νη
θξαηνύκελνη ιακβάλνπλ ηξία γεύκαηα εκεξεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη
2

Άξζξν 16 Οδεγίαο 2008/115/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
16εο Γεθεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνύο θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα
ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλόκσο δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ
3
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4
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δεζηό. Δληόο ηνπ ρώξνπ, δελ ππάξρνπλ ζπζθεπέο γηα ηελ εηνηκαζία δεζηώλ
ξνθεκάησλ, αιιά όπσο ελεκεξώζεθα από ηνλ Βνεζό Υπεύζπλν απηά
εηνηκάδνληαη από ηελ θαζαξίζηξηα ηνπ ρώξνπ όηαλ δεηείηαη από ηνπο
θξαηνύκελνπο. Παξόια απηά, έρσ ηελ άπνςε όηη ζηνλ ρώξν ζα πξέπεη λα
εγθαηαζηαζεί ε απαξαίηεηε ζπζθεπή γηα εηνηκαζία δεζηώλ ξνθεκάησλ από
θξαηνύκελνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερηζηεί ε θξάηεζε πξνζώπσλ ππό
απέιαζε γηα κεγάια δηαζηήκαηα (πέξαλ ηεο κηαο εβδνκάδαο).
14. Θαηά ηελ επηζεώξεζε ησλ ρώξσλ ησλ θξαηεηεξίσλ, δηαπηζηώζεθε όηη
ππάξρεη μερσξηζηόο ρώξνο γηα ηε δηελέξγεηα επηζθέςεσλ από ηνπο
θξαηνύκελνπο, ν νπνίνο όκσο δελ έρεη δηακνξθσζεί κε ηξόπν πνπ λα
εμαζθαιίδεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο ηόζν γηα ηνπο θξαηνύκελνπο όζν θαη γηα
ηνπο επηζθέπηεο ηνπο.
15. Πεξαηηέξσ, δηαπηζηώζεθε όηη ν ρώξνο ησλ θξαηεηεξίσλ δελ δηαζέηεη
εμσηεξηθό ρώξν άζθεζεο, κε απνηέιεζκα νη θξαηνύκελνη λα παξακέλνπλ θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηνπο θιεηζκέλνη ζηελ πηέξπγα ησλ
θξαηεηεξίσλ ρσξίο επαθή κε ηνλ έμσ θόζκν, ην θπζηθό θσο θαη ηνλ θαζαξό
αέξα. Ο Υπεύζπλνο ηνπ ρώξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί θαηά ην δπλαηόλ
θαιύηεξα ηελ ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε, επηηξέπεη ζηνπο θξαηνύκελνπο λα
θπθινθνξνύλ ειεύζεξα εληόο ηεο πηέξπγαο θξάηεζεο, ρσξίο λα θιεηδώλνληαη
ζην θειί ηνπο, παξά κόλν ηελ ώξα θαηάθιηζεο.
16. Ζ έιιεηςε εμσηεξηθνύ ρώξνπ άζθεζεο θαζηζηά ηνλ ρώξν ησλ
θξαηεηεξίσλ αθαηάιιειν γηα θξάηεζε αηόκσλ, όπσο έρεη επηζεκάλεη
επαλεηιεκκέλσο ε αξκόδηα Δπηηξνπή Πξόιεςεο ησλ Βαζαληζηεξίσλ5. Θαη
ηνύην επεηδή, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ
πνπ ηεινύλ ππό θξάηεζε, θάζε θξαηνύκελνο έρεη ην δηθαίσκα γηα ηνπιάρηζηνλ
κηα ώξα άζθεζε ζε εμσηεξηθό ρώξν θαζεκεξηλά. Ζ έιιεηςε ελόο ηέηνηνπ
ρώξνπ θαζηζηά αλέθηθηε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, πνπ είλαη
θαζνξηζηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ.
5
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17. Βάζεη ησλ σο άλσ παξαηεξήζεσλ, έρσ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ν
ρώξνο ησλ θξαηεηεξίσλ ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σηαζκνύ Ιπθαβεηνύ δελ είλαη
ζπκβαηόο κε ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηα
δηεζλή πξόηππα πνπ πξέπεη λα πιεξνί θάζε ρώξνο όπνπ άηνκα ζηεξνύληαη
ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ηδηαίηεξα πξόζσπα πνπ θξαηνύληαη γηα κεγαιύηεξα
δηαζηήκαηα γηα ζθνπνύο απέιαζεο.

Θαη ηνύην επεηδή νη ζπλζήθεο ππό ηηο

νπνίεο θξαηνύληαη άηνκα ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν νδεγνύλ, ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο, ζε εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη παξαβίαζε
βαζηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ.
18. Κε ιύπε κνπ δηαπηζηώλσ όηη νη ειιείςεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ρώξν
απηό είλαη ηόζν ζνβαξέο πνπ κηα πηζαλή εηζήγεζε γηα αλαθαίληζε ηνπ ρώξνπ
δελ ζα πξόζθεξε επαξθή ιύζε ζην πξόβιεκα.
19. Ωο εθ ηνύηνπ, απνηειεί βαζηθή εηζήγεζε κνπ όπσο ηεξκαηηζηεί

άκεζα ε θξάηεζε πξνζώπσλ πέξαλ ηνπ 24ώξνπ εληόο ησλ
Κξαηεηεξίσλ ηνπ Σηαζκνύ Λπθαβεηνύ θαζώο ε, ηπρόλ, ζπλέρηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο όπσο εθαξκόδεηαη κέρξη ζήκεξα ελέρεη ηνλ θίλδπλν
ε Κππξηαθή Δεκνθξαηία λα εθηεζεί δηεζλώο. Θαη ηνύην επεηδή νη
ζπλζήθεο θξάηεζεο δελ κπνξνύλ λα θξηζνύλ σο ζπκβαηέο κε ηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο αξρέο κεηαρείξηζεο θξαηνπκέλσλ θαη κπνξνύλ λα
νδεγήζνπλ ζε εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπο θαη παξαβίαζε βαζηθώλ
δηθαησκάησλ.
20. Θαηά ηελ άπνςε κνπ, ν ρώξνο ησλ Θξαηεηεξίσλ ηνπ Αζηπλνκηθνύ
Σηαζκνύ Ιπθαβεηνύ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί εμππεξεηώληαο
απνθιεηζηηθά

θαη

κόλν

ηηο

αλάγθεο

πνπ

πξνθύπηνπλ

γηα

θξάηεζε

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο.
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ΙΙΙ. Μεηαρείξηζε θξαηνπκέλσλ
21. Δλόςεη ηεο σο άλσ εηζήγεζεο κνπ γηα ηεξκαηηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ ζηε βάζε ησλ ζπλζεθώλ θξάηεζεο, δελ θξίλσ ζθόπηκν
λα αλαιύζσ εθηελώο ηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ην επίπεδν
δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
22. Σύκθσλα κε ην Λ. 163(Η)/2005 θαζώο θαη κε ηα δηεζλή πξόηππα, ζα
πξέπεη

λα

εμαζθαιίδεηαη

ε

απνηειεζκαηηθή

άζθεζε

ελόο

minimum

δηθαησκάησλ πνπ απνηειείηαη από ην εμήο ηξίπηπρν:


δηθαίσκα επηθνηλσλίαο γηα ελεκέξσζε ηξίηνπ πξνζώπνπ γηα ηελ έλαξμε
ηεο θξάηεζεο



δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε δηθεγόξν



δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε ηαηξό

23. Θαηά ηελ επίζθεςε ζην ρώξν, ζπδεηήζεθαλ ηα σο άλσ ζέκαηα κε ηνλ
Υπεύζπλν ηνπ ρώξνπ, ελώ επηζεσξήζεθαλ νη ζρεηηθνί θάθεινη ησλ
θξαηνπκέλσλ. Γηαπηζηώζεθε όηη ε παξάδνζε ησλ εληύπσλ πνπ πξνβιέπνληαη
από ηνλ πην πάλσ Λόκν θαη ηελ ζρεηηθή Αζηπλνκηθή Γηάηαμε αξ. 5/3 είλαη, ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ειιηπήο θαη σο εθ ηνύηνπ, εηζεγνύκαη όπσο δνζνύλ νη
απαξαίηεηεο νδεγίεο πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ ρώξνπ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή
ησλ ζρεηηθώλ

δηαηάμεσλ

γηα ηελ

εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ

θξαηνύκελσλ γηα ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
24. Οη πην πάλσ παξαηεξήζεηο κνπ εθθξάζηεθαλ άκεζα πξνο ηνλ Υπεύζπλν
ηνπ ρώξνπ θαη ζεκεηώλσ ζεηηθά ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ θαη ηελ βνύιεζε
πνπ εμέθξαζε γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή όζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή
Αζηπλνκηθή Γηάηαμε. Ωο εθ ηνύηνπ, εθθξάδσ ηελ ηθαλνπνίεζε κνπ γηα ην
πλεύκα ζπλεξγαζίαο πνπ παξαηεξήζεθε θαη αλακέλσ ηελ ζπκκόξθσζε πξνο
ηηο εηζεγήζεηο κνπ γηα ην δήηεκα απηό.
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ΙV. Σηειέρσζε ηνπ ρώξνπ θξάηεζεο – Σπλζήθεο εξγαζίαο
25. Γηαπηζηώζεθε όηη ε ζηειέρσζε ηνπ ρώξνπ είλαη, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο,

ειιηπήο

ηδηαίηεξα

όηαλ

πξνθύπηεη

αλάγθε

κεηαθνξάο

θξαηνπκέλσλ εθηόο ηνπ Σηαζκνύ. Πεξαηηέξσ, νη Αζηπλνκηθνί δελ έρνπλ ιάβεη
νπνηαδήπνηε εηδηθή εθπαίδεπζε γηα εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο πέξαλ ηεο
βαζηθήο.

V. Τειηθέο δηαπηζηώζεηο – Εηζεγήζεηο
26. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ εμεηάζηεθαλ, έρσ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα
όηη ν ρώξνο

ησλ Αζηπλνκηθώλ Θξαηεηεξίσλ ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σηαζκνύ

Ιπθαβεηνύ είλαη αθαηάιιεινο γηα θξάηεζε αηόκσλ πνπ ζηεξνύληαη ηεο
ειεπζεξίαο ηνπο πέξαλ ηνπ 24ώξνπ. Θαη ηνύην επεηδή, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο,
όπσο αλαιύζεθαλ,

δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο

δηεζλείο αξρέο κεηαρείξηζεο θξαηνπκέλσλ, θαη νδεγνύλ ζε εμεπηειηζηηθή
κεηαρείξηζε ηνπο θαη παξαβίαζε βαζηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο.
27. Ωο εθ ηνύηνπ, απνηειεί ζύζηαζε κνπ πξνο ηελ αξκόδηα αξρή λα

πξνρσξήζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ άκεζνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο
θξάηεζεο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ζε νπνηαδήπνηε βάζε (πνηληθή,
απέιαζε) γηα δηάζηεκα πέξαλ ηνπ 24ώξνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν
θαη κεηαθνξάο ησλ πθηζηάκελσλ θξαηνπκέλσλ ζε άιιν αζθαιή
ρώξν. Θεσξώ όηη ε πινπνίεζε ηεο πην πάλσ εηζήγεζεο κνπ δελ ζα
πξνθαιέζεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ
γηα θξάηεζε πξνζώπσλ, δεδνκέλεο ηεο κηθξήο ρσξεηηθόηεηαο (4
άηνκα) ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σηαζκνύ Λπθαβεηνύ.

Διίδα Σαββίδνπ
Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
Αλεμάξηεηε Αξρή Πξόιεςεο ησλ Βαζαληζηεξίσλ
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