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Στην προετοιμασία της Επισκόπησης Δράσης του Μηχανισμού για το έτος 2020,
συνέβαλε το σύνολο του προσωπικού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο απασχολείται με τα ζητήματα που
άπτονται του έργου και των δράσεων της Επιτρόπου υπό την αρμοδιότητά της ως
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης.
Γενική Επιμέλεια:

Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη

Συντακτική Ομάδα:

Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη

Κείμενα:

Αντωνία Κυριακίδου, Kατερίνα Καλλητσιώνη,
Κυριάκος Κυριάκου

Επιμέλεια Κειμένων:

Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη

Συντονισμός Έκδοσης:

Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη

Σχεδιασμός-Σελιδοποίηση:

Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη

Εκτύπωση:

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Επιτρέπεται η δωρεάν αναπαραγωγή του κειμένου αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή ή
μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι αναπαράγεται με τρόπο ακριβή και μη παραπλανητικό.
Είναι απαραίτητη η αναφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Συνηγόρου του
Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον τίτλο της έκδοσης.
Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται υλικό τρίτων, πρέπει να ζητηθεί η άδεια από τον αντίστοιχο
κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
Για ερωτήματα σχετικά με την έκδοση παρακαλώ επικοινωνήστε στο ombudsman@ombudsman.gov.cy
Η Ετήσια Έκθεση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το
2020 τυπώθηκε σε 700 αντίτυπα από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και διατίθεται στην πλήρη
της μορφή στην ιστοσελίδα της του Γραφείου www.ombudsman.gov.cy

©

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία
(+357) 22405500, 22405501, 22405556
(+357) 22672881
www.ombudsman.gov.cy
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman
@CYOmbudsman
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2.

Εισαγωγικό
Σημείωμα
Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Το δικαίωμα
ενός ατόμου
να
μην
υπόκειται
σε
βασανιστήρια
και
σε
απάνθρωπη ή εξευτελιστική
μεταχείριση ή τιμωρία, ως
αναπαλλοτρίωτο
χαρακτηριστικό
εκάστου
ανθρώπου και η απόλυτη
απαγόρευση τέτοιου είδους
μεταχείρισης
ή
συμπεριφορών, συνιστούν εκ
των ων ουκ άνευ στοιχείων
που
συνθέτουν
μια
δημοκρατική κοινωνία.
Τα δε βασανιστήρια συνιστούν, βάσει του διεθνούς δικαίου,
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαγορεύεται απόλυτα και
δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να δικαιολογηθεί.
Με την έλευση της πανδημίας του ιού COVID-19 από τους
πρώτους μήνες του 2020, οι δράσεις μας ως Εθνικός Μηχανισμός
Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΝΡΜ) επικεντρώθηκαν στη
διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων που στερούνται ή
πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους.
Για το λόγο αυτό, εντατικοποιήθηκαν οι επισκέψεις σε χώρους
όπου διαμένουν ή φιλοξενούνται άτομα υπό περιορισμό, για
την πρόληψη τυχόν εκπτώσεων στα δικαιώματά τους ένεκα της
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πανδημίας, για την προστασία τους από τυχόν απάνθρωπή ή
εξευτελιστική μεταχείριση και τη διατήρηση κατάλληλων και
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στους χώρους αυτούς.
Ενδεικτικά για τη χρονιά που πέρασε αναφέρονται οι
επισκέψεις στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας
Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, οι επισκέψεις
στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας, οι επισκέψεις στα Αστυνομικά
Κρατητήρια Πάφου και Αραδίππου καθώς και αριθμός επισκέψεων
στις Κεντρικές Φυλακές. Σε σχέση με τα ευρήματα και
διαπιστώσεις κατά εν λόγω επισκέψεις (πλην αυτών στις
Κεντρικές Φυλακές, όπου οι επισκέψεις συνεχίζονται),
ετοιμάστηκαν σχετικές Εκθέσεις με συγκεκριμένες συστάσεις
και εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Αρχές, η συντριπτική
πλειονότητα των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί.
Το 2020 σηματοδοτήθηκε επίσης και από την τροποποίηση του
Νόμου. Συγκεκριμένα, κατόπιν πρωτοβουλίας και προσπαθειών
του Γραφείου μου για ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις της
Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της
Ευρώπης (CPT), η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Ν.
3(ΙΙΙ)/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 2(ΙΙΙ)/2009 και
ο Επίτροπος δύναται πλέον να διεξάγει επισκέψεις ελεύθερα,
ανεμπόδιστα και απροειδοποίητα σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους
κράτησης της δικής του επιλογής.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων
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3.

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας
Αρμοδιότητες

Tο 2009, ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως η αρμοδιότητα
να ενεργεί ως Εθνικός Φορέας για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων.
Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία, πέραν της κύρωσης της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των
Βασανιστηρίων κύρωσε και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με τον
Νόμο Ν. 2(ΙΙΙ)/2009, της 27ης Μαρτίου 2009. Σκοπός του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου ήταν η δημιουργία ενός συστήματος
τακτικών επισκέψεων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, σε
χώρους στέρησης ή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, με
κύρια επιδίωξη την πρόληψη των βασανιστηρίων.
Σε διεθνές επίπεδο, δημιουργήθηκε δεκαμελής Υποεπιτροπή για
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, στην οποία τα κράτη μέλη
οφείλουν να επιτρέπουν τη διενέργεια επισκέψεων σε χώρους
στέρησης της ελευθερίας και να παρέχουν κάθε απαραίτητη
πληροφορία, ενώ από πλευράς της, η Υποεπιτροπή έχει το
καθήκον να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τους εθνικούς
μηχανισμούς πρόληψης.
Σε εθνικό επίπεδο, συστάθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης
των Βασανιστηρίων, ο οποίος ανατέθηκε στο πρόσωπο του
Επιτρόπου Διοικήσεως, λόγω της ανεξαρτησίας του Θεσμού.
Ειδικότερα, βάσει του Νόμου Ν. 2(ΙΙΙ)/2009:


Ο Επίτροπος Διοικήσεως ορίζεται ως το εθνικό Σώμα
επισκέψεων και εξουσιοδοτείται να επισκέπτεται
ελεύθερα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τους χώρους
κράτησης, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης ή και χωρίς, με
σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των προνοιών της
Σύμβασης. Κατά τις επισκέψεις του, ο Επίτροπος
δικαιούται να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους
χώρους και τις εγκαταστάσεις κάθε τόπου κράτησης και
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να έχει εμπιστευτικές κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις με
οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.


Οι αρμόδιες Αρχές του κράτους
παραχωρούν
στον
Επίτροπο
τις
αναφέρονται στο Πρωτόκολλο.



Ο Επίτροπος Διοικήσεως μπορεί να υποβάλλει, προς κάθε
υπεύθυνη για χώρο κράτησης Αρχή, συστάσεις και
εκθέσεις, ενώ ακολούθως η αρμόδια Αρχή οφείλει να
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που πήρε στη βάση
της έκθεσης ή των συστάσεων που της υποβλήθηκαν.



Ο Επίτροπος Διοικήσεως εξουσιοδοτείται να υποβάλλει
εισηγήσεις για βελτίωση της νομοθεσίας και να εκφράζει
απόψεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την εξέταση
σχετικών νομοσχεδίων.



Ο Επίτροπος Διοικήσεως οφείλει να θέτει υπόψη του
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ανεξάρτητης
Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της
Αστυνομίας, οποιουσδήποτε ισχυρισμούς κρατουμένων για
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Προβλέπεται ότι ο Επίτροπος διαθέτει το απαραίτητο
προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Επιτρόπου
Διοικήσεως Νόμων
ή και οποιοδήποτε πρόσθετο
προσωπικό. Τα προσόντα και οι όροι υπηρεσίας των
λειτουργών καθορίζονται σε Κανονισμούς που εγκρίνονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

υποχρεούνται να
πληροφορίες
που

Το 2020 κατόπιν πρωτοβουλίας και προσπαθειών του Επιτρόπου
για ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρόληψης
των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), η Βουλή
των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Νόμο Ν. 3(ΙΙΙ)/2020 με τον οποίο
τροποποιήθηκε ο Ν. 2(ΙΙΙ)/2009 και ο Επίτροπος δύναται πλέον
να
διεξάγει
επισκέψεις
ελεύθερα,
ανεμπόδιστα
και
απροειδοποίητα σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους κράτησης της
δικής του επιλογής.
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4.

Κυριότερες Δράσεις κατά το 2020
Στις 14 Φεβρουαρίου διενεργήθηκε
Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου.
Στις 25 Φεβρουαρίου διενεργήθηκε
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

επίσκεψη

επίσκεψη

στον

στο

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο
χώρο προσωρινής κράτησης στο Διεθνές Αερολιμένα
Λάρνακας
Παρέμβαση Επιτρόπου, ημερ. 26 Μαρτίου 2020, αναφορικά
με τη λήψη μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού Covid19, σε χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας
τους ή τελούν υπό περιορισμό.
Στις 9 Απριλίου 2020, διενεργήθηκε επίσκεψη στο
Προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών
«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά.
23 Απριλίου 2020 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε
στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
για την Προληψη των Βασανιστηριων (Association for the
Prevention of Torture - APT), με θέμα «Monitoring
places of detention and Do no Harm Principle: from
theory to practice».
Στις 20 Μαΐου, 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2020 Λειτουργός
του Γραφείου συμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις
που πραγματοποιήθηκαν από το Ludwig
Boltzmann
Institute of Human Rights, με θέμα «Monitoring Prison
Violence»,
στα
πλαίσια
του
προγράμματος
για
Ευρωπαϊκούς
ΕΜΠΒ,
“Working
towards
harmonized
detention standards in the EU – the role of NPMs”.
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Στις 17 Ιουνίου 2020
Λειτουργός του Γραφείου
συμμετείχε στη 41η
(διαδικτυακή) συνάντηση της
Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT),
στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών
Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων (NPM).
Τοποθέτηση Επιτρόπου, ημερ. 26 Ιουνίου 2020, με αφορμή
τη Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων.
Αυτεπάγγελτη τοποθέτηση, ημερ. 11 Αυγούστου 2020
αναφορικά με τη λήψη μέτρων που αφορούν τις στέγες
ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της
πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19
εποχή.
Την 1η Σεπτεμβρίου 2020, διενεργήθηκε επίσκεψη στα
Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου.
Τοποθέτηση αναφορικά με την κράτηση υπό απέλαση
υπηκόου τρίτης χώρας στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου,
ημερ. 3 Σεπτεμβρίου 2020.
Στις 15 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε εκ νέου επίσκεψη στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας.
Τοποθέτηση, ημερ. 7 Οκτωβρίου, αναφορικά με αναφορικά
με κατακράτηση τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία από
Στέγη Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση τροφείων.
Κατά τη διμηνία Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020,
διενεργήθηκαν 9 επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές.
Στις 4 Δεκεμβρίου 2020, διενεργήθηκε εκ νέου επίσκεψη
στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας
Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά.
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2. Σημαντικότερες
Εκθέσεις & Παρεμβάσεις
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5.

Σημαντικότερες Εκθέσεις & Παρεμβάσεις

 Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας
Κατά την περίοδο Ιουλίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020,
διενεργήθηκαν επισκέψεις στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικός
Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων. Αφορμή για τις
επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από Λειτουργούς του ΕΜΠ,
αποτέλεσαν καταγγελίες που καιρούς δέχθηκε το Γραφείο για
τις συνθήκες φιλοξενίας στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας, αλλά και
δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με την κτιριακές
εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από το 1964.
Κατά τις επισκέψεις επιθεωρήθηκαν οι χώροι των θαλάμων οξέων
περιστατικών και χρόνιων ασθενών (ανδρών και γυναικών) και
επιθεωρήθηκαν φάκελοι ασθενών και μητρώα, ωστόσο, δεν
διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με άτομα που φιλοξενούνται στο
Νοσοκομείο, καθώς για το σκοπό αυτό απαιτείτο εξειδικευμένο
προσωπικό (ψυχολόγοι, ψυχίατροι ) για τον χειρισμό και την
ελάχιστη αξιολόγηση των ασθενών κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων.
Στην Έκθεσή καταγράφηκε η αυξητική τάση στις εισαγωγές
ασθενών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για ψυχιατρική νοσηλεία.
Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, καταγράφηκε αύξηση 34.6%
και 7.7%, στις εισδοχές ανδρών και γυναικών, αντίστοιχα, σε
σύγκριση με το έτος 2018, ενώ οι εισαγωγές ανέρχονται πλέον
σε πέραν των δύο ατόμων την ημέρα, κατά μέσο όρο.
Οι εγκαταστάσεις στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας στις οποίες
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, διαπιστώθηκε ότι παρείχαν
ικανοποιητικό χώρο ανά ασθενή, φως και αέρα, ωστόσο, η
κατάσταση των κτηρίων φανέρωνε έντονα την παλαιότητα τους
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και όπως σημειώθηκε, η συνολική εικόνα τους εμφανώς έπρεπε
να βελτιωθεί. Παρατηρήθηκε, μεταξύ άλλων, έλλειψη επαρκούς
εξοπλισμού, αλλά και στοιχείων εσωτερικής διακόσμησης, η
οποία δημιουργούσε ένα περιβάλλον στο οποίο στερείται
οποιωνδήποτε οπτικών ερεθισμάτων.
Από την επιθεώρηση προσωπικών φακέλων των ασθενών,
παρατηρήθηκε ότι αυτοί τηρούνταν με επιμέλεια, ενώ
διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Πρόληψης
των
Βασανιστηρίων
διατηρούνταν Ειδικά Μητρώα για την χρήση περιοριστικών
μέτρων
(χημικός
περιορισμός,
Δωμάτιο
«Ειδικής
Παρακολούθησης»).
Ειδικά για το προσωπικό και την στελέχωση του Νοσοκομείου,
σημειώθηκε
ότι,
μετά
την
αποχώρηση
του
Ιατρικού
Λειτουργού/Παθολόγου από το Νοσοκομείο, η θέση αυτή παρέμενε
κενή γεγονός το οποίο δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα.
Η Επίτροπος διατύπωσε τον έντονο προβληματισμό της για το
γεγονός ότι ο Θάλαμος Οξέων Περιστατικών Γυναικών, δεν
διαθέτει καθόλου ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο, με
αποτέλεσμα οι ασθενείς να παραμένουν, καθ’ όλη σχεδόν τη
διάρκεια της νοσηλείας τους, εντός του θαλάμου. Σημείωσε δε
ότι τα διεθνή πρότυπα μεταχείρισης ατόμων που στερούνται
της ελευθερίας τους, επιβάλλουν τουλάχιστον μια ώρα άσκησης
σε εξωτερικό χώρο.
Επίσης, η Επίτροπος ανέφερε ότι η πληροφόρηση των ασθενών,
για το σύνολο των δικαιωμάτων τους, αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την άσκηση τους. Για το λόγο αυτό, επισήμανε
ότι το έντυπο πληροφόρησης που διέθετε το Νοσοκομείο, θα
έπρεπε να τύχει αναθεώρησης ή επικαιροποίησης και όπου αυτό
είναι εφικτό, να παραχωρείται σε κάθε ασθενή κατά την
εισαγωγή του.
Ως θετική εξέλιξη σημειώθηκε η απόφαση, αλλά και η δέσμευση
των εμπλεκόμενων φορέων για να προχωρήσει η διαδικασία
ανέγερσης νέων κτηρίων στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας (Α Φάση),
καθώς και την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής /
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ανακαίνισης στα υφιστάμενα κτήρια. Για το σκοπό αυτό η
Επίτροπος εισηγήθηκε στην Έκθεση όπως οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση των
απαραίτητων εργασιών για ανακαίνιση / επισκευή των κτηριακών
εγκαταστάσεων του ψυχιατρείου.
Παράλληλα, εισηγήθηκε τη συνέχιση της συνεργασίας των
αρμόδιων Φορέων/Υπουργείων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου
θεραπευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα συνάδει με τις
διεθνείς αρχές αξιοπρεπούς μεταχείρισης και με τις
απαιτήσεις παροχής επαρκούς φροντίδας για την υγεία των
ψυχικά ασθενών.
Σε σχέση με τα ειδικότερα ζητήματα που αναλύθηκαν στην
Έκθεση, η Επίτροπος εισηγήθηκε τα εξής:


Στα πλαίσια των επερχόμενων βελτιωτικών έργων, η
αρμόδια αρχή θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες
διακόσμησης των εσωτερικών χώρων, που θα συνεισφέρουν
θετικά στην ψυχολογία τόσο των ασθενών, όσο και του
προσωπικού.



Εξασφάλιση του δικαιώματος καθημερινής εξωτερικής
άσκησης των ασθενών για τουλάχιστον μία ώρα, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων όπου κρίνεται επιστημονικά,
ότι η κατάσταση του ασθενή δεν το επιτρέπει.



Λήψη μέτρων για διαμόρφωση εξωτερικού χώρου πλησίον
της Μονάδας Οξέων Περιστατικών Γυναικών και μέχρι την
διαμόρφωση του, καθίσταται άμεση και αναγκαία η
εξεύρεση προσωρινού μέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται το
δικαίωμα των ασθενών για υπαίθρια άσκηση τους σε
ημερήσια βάση.



Πλήρωση, το συντομότερο δυνατόν, της θέσης ιατρικού
λειτουργού (παθολόγου) προς αποφυγή οποιασδήποτε
αχρείαστης ταλαιπωρίας των ασθενών του νοσοκομείου.



Συνέχιση και αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της πρακτικής
της πλήρους καταγραφής (διατήρηση μητρώου) στις
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περιπτώσεις τοποθέτησης των ασθενών στο Δωμάτιο
«Ειδικής Παρακολούθησης», καθώς και στις περιπτώσεις
χρήσης σωματικού περιορισμού.


Αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του εντύπου για τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασθενών και παροχής
αυτού, εάν είναι εφικτό, σε κάθε ασθενή κατά την
εισαγωγή του στο Νοσοκομείο.



Προγραμματισμός επιπλέον εκδηλώσεων ψυχαγωγίας
και
θεραπευτικών δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις
εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών.



Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού
αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας.

και

διασφάλιση

Η Έκθεση1 υποβλήθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ως αρμόδια αρχή, στις 28
Φεβρουαρίου 2020 και κοινοποιήθηκε για σκοπούς ενημέρωσης
στον Υπουργό Υγείας (Αρ. Φακ. Ε.Μ.Π. 3/2020).

1

Ε.Μ.Π.3/2020

ημερ. 28 Φεβρουαρίου 2020
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Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων
Με σκοπό την ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων, σε
σχέση με τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, η Διευθύντρια
της Διεύθυνσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με σχετική επιστολή ημερ. 6 Μαΐου
2020, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:


Έχει εγκριθεί η ανέγερση των Κλινικών Οξέων Περιστατικών Ανδρών και
Γυναικών και της Θεραπευτικής Μονάδας Εξαρτημένων Ατόμων που θα
περιλαμβάνονται στο νέο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και έχουν προωθηθεί οι
διαδικασίες για την έναρξη της πρώτης φάσης ανέγερσης.



Στον προϋπολογισμό για το έτος 2020, περιλήφθηκε κονδύλι για τις ανάγκες
αναβάθμισης, ενώ μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού ζητήθηκαν πρόσθετες
πιστώσεις για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού για την έναρξη της
δεύτερης φάσης αναβάθμισης εντός του 2020, ως η πρώτη φάση ανέγερσης.



Προωθήθηκε αριθμός βελτιωτικών έργων (μπογιάτισμα, επιδιόρθωση οροφής,
ανακαίνιση χώρων υγιεινής κ.ά.) κάποια εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν ενώ
άλλα δρομολογήθηκαν, για την παροχή καλύτερων συνθηκών διαβίωσης μέχρι
την ανέγερση των νέων κτιρίων.



Καταβάλλεται προσπάθεια για δημιουργία περιφραγμένης αυλής στην εν Μονάδα
Οξέων Περιστατικών Γυναικών, ενώ οι ασθενείς της Κλινικής Αποκατάστασης
μπορούν, κατόπιν άδειας από το θεράποντα ιατρό, να εξέρχονται της Κλινικής
και να κινούνται στον περιφραγμένο χώρο του Νοσοκομείου.



Οι υπηρεσίες του Παθολόγου που επισκεπτόταν το Νοσοκομείο τερματίστηκαν
και πλέον οι ασθενείς δεν είχαν πρόσβαση σε Παθολόγο αλλά επισκέπτονταν,
συνοδεία νοσηλευτικών λειτουργών, το Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων
Περιστατικών και τα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας,
με επακόλουθο να εκτίθενται στον κίνδυνο μετάδοσης ιών και να
δημιουργούνται περαιτέρω ανάγκες στελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό.
Ενόψει δεν της έκτακτης κατάστασης για πρόληψη της εξάπλωσης του ιού
COVID-19, το Υπουργείο Υγείας επίταξε ένα Παθολόγο για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου, αλλά επιβάλλεται η υιοθέτηση μιας μόνιμης λύσης.



Στους εσωτερικούς χώρους των Κλινικών τοποθετήθηκαν πίνακες ζωγραφικής
αλλά λόγω της κατάστασης των ασθενών κρίθηκε αναγκαία η μετακίνηση τους
για λόγους ασφάλειας και η μεταφορά τους σε άλλη Μονάδα του Νοσοκομείου.
Μελετάται όμως το ενδεχόμενο δημιουργίας τοιχογραφιών για να προσδώσει
χρώμα στις Κλινικές και να συμβάλει στη δημιουργία θετικού θεραπευτικού
περιβάλλοντος.



Το έντυπο δικαιωμάτων του ασθενή θα επικαιροποιηθεί και θα
μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, για να παραδίδεται σε όλους τους
ασθενείς κατά την εισδοχή τους στο Νοσοκομείο.
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 Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ενόψει της
πανδημίας του ιού Covid-19
Η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου
2020, αποσκοπούσε, µεταξύ άλλων, στη διαπίστωση της
κατάστασης στο Νοσοκοµείο Αθαλάσσας ενόψει της πανδηµίας,
καθότι σχετικές καταγγελίες νοσηλευτών ψυχικής υγείας που
υπηρετούν στο Νοσοκοµείο αφορούσαν (α) υποστελέχωση και
απουσία Παθολόγου, (β) υπερπληρότητα θαλάµων µε επακόλουθο
την τοποθέτηση επιπλέον κλινών σε συγκεκριµένο θάλαµο και
χορήγηση εξιτηρίου σε ασθενείς προτού ολοκληρωθεί η θεραπεία
τους, λόγω έλλειψης κλινών (γ) µη τήρηση υγειονοµικών
πρωτόκολλων σε σχέση µε την πρόληψη της µετάδοσης του ιού
COVID-19, καθότι οι νεοεισερχόµενοι ασθενείς τοποθετούνταν
ανά δύο στο ίδιο δωµάτιο προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα
των διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19, µε αποτέλεσµα να
ελλοχεύει κίνδυνος διασποράς του ιού στην περίπτωση που ένας
εκ των δύο ασθενών είναι εν τέλει θετικός στον ιό.
Υποβλήθηκαν, στη βάση των διαπιστώσεων και των ευρηµάτων
της επιτόπιας επίσκεψης, οι ακόλουθες εισηγήσεις:


Υπερπληθυσµός: Η παρουσία επιπρόσθετων κλινών σε
συγκεκριµένους θαλάµους δεν συνάδει πλήρως µε τον
απαιτούµενο χώρο για κάθε ασθενή όπως καθορίζεται στα
διεθνή πρότυπα και ότι το εν λόγω πρόβληµα δεν δύναται
να αντιµετωπιστεί µε διαφορετικό τρόπο στα υφιστάµενα
κτίρια του Νοσοκοµείου, παρά µόνο µε την ανέγερση του
νέου κτιρίου.



Ασθενείς µε διπλές διαγνώσεις: Αποτελούν το µεγαλύτερο
ποσοστό εισαγωγών στο Νοσοκοµείο και η επίλυση του
θέµατος θα αντιµετωπιστεί µε την ανέγερση του νέου
κτιρίου. Ως εκ τούτου, τονίστηκε εµφαντικά η αδήριτη
ανάγκη της αυστηρής και χωρίς παρεκκλίσεις τήρησης των
χρονοδιαγραµµάτων που έχουν τεθεί για την ανέγερση του
νέου κτιρίου ή/και της επίσπευσης της έναρξης των
εργασιών ανέγερσης.
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Διαθεσιµότητα Φαρµάκων: Παρότι υπάρχει το κονδύλι για
την προµήθεια τους από φαρµακεία στον ιδιωτικό τοµέα,
έγινε εισήγηση (α) για επανεξέταση του υφιστάµενου
πλαίσιο εξασφάλισης τους µε συνοπτικές διαδικασίες από
τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, τόσο για σκοπούς
εξοικονόµησης εργατοωρών του νοσηλευτικού Προσωπικού
όσο και ενδεχοµένως και κόστους και (β) για µόνιµη
παρουσία Φαρµακοποιού στο Νοσοκοµείο και την πλήρη
απεξάρτηση του από το Φαρµακείο του Γενικού
Νοσοκοµείου.



Στελέχωση: Θα πρέπει να προωθηθούν το συντοµότερο οι
ενέργειες για την ικανοποίηση των αναγκών στελέχωσης
του Νοσοκοµείου, ήτοι, πλήρωση των κενών θέσεων
Ψυχιάτρων και τοποθέτηση επαρκούς αριθµού από τους
νεοπροσληφθέντες Νοσηλευτές στο Νοσοκοµείο, αγορά
υπηρεσιών Παθολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού και
επανεξέταση του αιτήµατος για τοποθέτηση ειδικευόµενων
ιατρών. Η εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για το
Νοσοκοµείο,
θα
συµβάλει
στην
επαρκέστερη
και
ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση
των
φιλοξενούµενων/
νοσηλευόµενων, όπως η άµεση πρόσβαση τους σε ιατρό και
ιατρική περίθαλψη ανά πάσα στιγµή καθώς και δυνατότητα
συνοδείας τους για σκοπούς προαυλισµού και άσκησης
τους σε εξωτερικό χώρο, για µια τουλάχιστον ώρα
ηµερησίως.



Κτιριακές εγκαταστάσεις και ψυχαγωγία: Πέραν της
ανέγερσης του νέου κτιρίου, να επανεξεταστεί το ζήτηµα
της διακόσµησης των υφιστάµενων κτιρίων, στο πλαίσιο
της διενεργούµενης ανακαίνισης, ενδεχοµένως µε
τοιχογραφίες/ ζωγραφιές, να τοποθετηθούν νέα µέσα και
παιχνίδια δραστηριοτήτων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί
ασφαλές, καθώς και να καταρτιστεί εκ νέου πρόγραµµα
για την ψυχαγωγία των φιλοξενούµενων/ νοσηλευόµενων,
τόσο εντός όσο και, όταν είναι εφικτό και το επιτρέπουν
οι υγειονοµικές συνθήκες, και εκτός του νοσοκοµείου.



Έντυπο δικαιωµάτων ασθενή: Να
επισπευσθεί η
επικαιροποίησή του και η µετάφραση του και σε άλλες
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γλώσσες, πέραν της ελληνικής, ούτως ώστε να παρέχεται
στους ασθενείς µε την είσοδο τους στο Νοσοκοµείο.
Η σχετική Έκθεση2 υποβλήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, στον
Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,
ως η αρμόδια αρχή για τις δικές του ενέργειες και
κοινοποιήθηκε για σκοπούς ενημέρωσης, στον Υπουργό Υγείας,
στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη
Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Αρ. Φακ. ΕΜΠ 3/2).

2



Σε σχέση με τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις που
περιλάμβανε η Έκθεση του Μηχανισμού, η Επίτροπος
ενημερώθηκε από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης των
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας τα ακόλουθα:



Σε ότι αφορά στη στελέχωση του νοσοκομείου, ο
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ενέκρινε
την παραχώρηση τριών επιπλέον θέσεων Ψυχιάτρων.
Επιπλέον, έχει προωθηθεί η πρόσληψη δεκατριών επιπλέον
θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας, καθώς
και η ανάγκη για παρουσία Παθολόγου και επιπλέον
ειδικευόμενων ιατρών στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.



Στην Κλινική Εισδοχής Οξέων Περιστατικών Γυναικών,
έχει δημιουργηθεί μικρού μεγέθους εξωτερικός χώρος
πλησίον της κλινικής.



Αναφορικά με την παρουσία Φαρμακοποιού στο νοσοκομείο
Αθαλάσσας, έχει προωθηθεί σχετικό αίτημα στον ΟΚΥπΥ,
για έγκριση και έχει εξευρεθεί χώρος που θα
διαμορφωθεί ως φαρμακείο.



Η διαδικασία επικαιροποίησης του εντύπου για τα
δικαιώματα των ασθενών βρίσκεται προς ολοκλήρωση κα
ακολούθως θα προωθηθεί η μετάφρασή του και σε άλλες
γλώσσες.

Ε.Μ.Π. 3/2 ημερ. 16/09/2020
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 Παρέμβαση αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για
τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19
στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου3
Η εν λόγω Παρέμβαση έγινε συνδυαστικά στη βάση των δύο
αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων
και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.
Για σκοπούς ελέγχου της ευθυγράμμισης των συνθηκών διαβίωσης
όλων των διαμενόντων στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και
Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, με
την διαφύλαξη του πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την εφαρμογή των μέτρων που
λήφθηκαν προς αποφυγή της εξάπλωσης του ιού COVID-19, καθώς
και έπειτα από το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας
8 Απριλίου 2020, για την αντιμετώπιση του υιού COVID19
σύμφωνα με το οποίο οι διαμένοντες έχουν μόνο δικαίωμα
εισόδου στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας η επιτόπια
επίσκεψη στο Κέντρο κρίθηκε ως επιβεβλημένη, για έλεγχο των
συνθηκών διαβίωσης σε γενικότερο επίπεδο, λόγω του
περιορισμού κινήσεων των διαμενόντων στα κέντρα.
Η επιτόπια επίσκεψη στο Προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και
Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, για
έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης όλων των διαμενόντων, κατά
την εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων για αποφυγή της εξάπλωσης
του ιού COVID-19, κατά τρόπο που να μην παραβιάζουν τον
πυρήνα τα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
και των
θεμελιωδών
ελευθερίων
των
προσώπων
που
φιλοξενούνται
εκεί,
πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2020.
Από την επιτόπια επίσκεψη, την γραπτή και διά ζώσης
πληροφόρηση από τον Υπουργό Εσωτερικών και τους Υπεύθυνους
3

ΕΜΠ. 2/2020
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του Κέντρου, αλλά και από τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες
διαμένοντες στο Κέντρο, διαπιστώθηκε ότι:

με



Το Κέντρο «Πουρνάρα» κατασκευάστηκε για χωρητικότητα
περί τα 500 άτομα. Λόγω όμως των ιδιαίτερα αυξημένων
μεταναστευτικών ροών, το τελευταίο διάστημα έγιναν
ταχύτατες
επεκτάσεις
και
σήμερα
μπορούν
να
φιλοξενηθούν μέχρι και 1000 άτομα. Η χωρητικότητα του
Κέντρου στη Κοφίνου ήταν 400 κλίνες και με βάση τις
επεκτάσεις που προωθούνται περαιτέρω θα ανέλθει στις
600 κλίνες.



Στο Κέντρο φιλοξενούνταν 567 άτομα, με πληρότητα του
χώρου περίπου στο μισό, περιλαμβανομένων των 51 ατόμων
που είχαν μεταφερθεί από ξενοδοχειακές μονάδες. Από
αυτά τα άτομα (τα οποία μεταφέρθηκαν από τις
ξενοδοχειακές μονάδες), 8 πρόσωπα διαφάνηκε πως ανήκαν
σε ευάλωτες ομάδες, και μετακινήθηκαν άμεσα, με
εξαίρεση ενός εξ αυτών που, λόγω της ιδιάζουσας
επικινδυνότητας του βρίσκεται ξεχωριστά.



Τα άτομα που
ήταν εμφανώς ανήλικα απομακρύνθηκαν
αμέσως ενώ εξακολουθούσαν να υπάρχουν κατ’ ισχυρισμό
ανήλικοι που εμφανώς φαίνονταν ενήλικες γι’ αυτό και
εξακολουθούσαν να παραμένουν στο «Κέντρο».



Η αξιολόγησης της ηλικίας γινόταν κατά την διάρκεια
της συνέντευξης οι οποίες λόγω των μέτρων αναστάληκαν
προσωρινά.



Γινόταν προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης του
χώρου με προστατευτικά καλύμματα, στον οποίο θα
γίνονταν οι συνεντεύξεις, έτσι ώστε να προστατεύεται
η υγεία των διαμενόντων αλλά και του προσωπικού.



Επειδή σε ορισμένο σημείο του Κέντρου, το οποίο
προέκυψε από την πρόσφατη επέκταση του, δεν είχαν
ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές του εργασίες γύρω από
ορισμένα αντίσκηνα δημιουργήθηκε λάσπη εξαιτίας
συσσωρευμένου νερού λόγω βροχόπτωσης.
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Η λάσπη που είχαμε παρατηρήσει μας αναφέρθηκε ότι
προέκυψε από την βροχή που έπεσε το προηγούμενο βράδυ,
γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολη την διαμονή των
διαμενόντων που επηρεάζονται άμεσα.



Ο χώρος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα λασπωμένος, αποτελούσε
το χώρο της καραντίνας στον οποίο διέμεναν οι
νεοεισερχόμενοι και παραμένουν εκεί για 14 μέρες.



Σε προκατασκευασμένα ειδικά διαμορφωμένα σπιτάκια
διέμεναν οι περισσότερες γυναίκες, ξεχωριστά από τους
άντρες, ενώ αλλά ήταν άδεια και αναμενόταν η
ολοκλήρωση των εργασιών για την ετοιμασία τους.



Λόγω της διαφοροποίησης των μεταναστευτικών ροών, το
Κέντρο είχε διαχωριστεί κατά τρόπο
ώστε οι
φιλοξενούμενοι να διαμένουν ξεχωριστά ανά εθνικότητα,
για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων που ενδεχομένως να
ανέκυπταν λόγω των διαφορετικών παραδόσεων τους αλλά
και για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης τους.



Ο «δρόμος» που διαχώριζε τους χώρους μεταξύ τους ήταν
από άσφαλτο, ενώ οι χώροι που βρίσκονταν τα αντίσκηνα
διακρινόταν σε κάποια σημεία άσπρο χαλίκι και σε αλλά
απλά χώμα.



Σε συνομιλία με κάποιους από τους διαμένοντες
διαπιστώθηκε ότι το κύριο ζήτημα που τους απασχολούσε
ήταν η δημιουργία λάσπης όταν έβρεχε, σε μερικά από
τα αντίσκηνα που εξακολουθούσαν να μην έχουν πάτωμα
το προστατευτικό άσπρο χαλίκι.



Στο Κέντρο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι
προσευχής για τις ανάγκες όλων των διαμενόντων (567
ατόμων) βάσει της καταγωγής και των θρησκευτικών τους
πεποιθήσεων, αφού οι χώρες καταγωγής τους ποικίλουν.



Υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος ως
παιχνιδότοπος, και γύρω του ασφαλτωμένος κενός χώρος.
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Στο χώρο δεν υπήρχαν μικρά παιδιά, καθότι ως ευάλωτες
ομάδες εξακολουθούσαν να βρίσκονται με την μητέρα τους
σε άλλους χώρους φιλοξενίας όπως τα ξενοδοχεία.



Λόγω των επεκτάσεων, ανέκυψαν πρόσθετες ανάγκες σε
χώρους υγιεινής αλλά και για ηλεκτροδότηση, ενώ για
το φωτισμό των αντίσκηνων που δεν είχαν ηλεκτρισμό,
παραδόθηκαν 50 ειδικά φαναράκια (λουξ), τα οποία δεν
ήταν αρκετά για κάθε υφιστάμενο αντίσκηνο και
αναμένετο η παράδοση και των υπολοίπων που είχαν ήδη
παραγγελθεί.



Υπήρχε γενική ηλεκτροδότηση του χώρου και είχε
ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση της εσωτερικής επέκτασης
του Κέντρου, ενώ, σε όλους τους χώρους του Κέντρου και
περιμετρικά είχαν τοποθετηθεί προβολείς.



Στο Κέντρο υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν Wi-Fi καθώς και
σημεία φόρτισης κινητών τηλεφώνων.



Είχε ολοκληρωθεί επίσης η τοποθέτηση πρόσθετων ειδών
υγιεινής (χημικές τουαλέτες και ντους).



Στους δύο διαμορφωμένους χώρους καραντίνας για τα δύο
Κέντρα (Πουρνάρα και Κοφίνου) είχαν τοποθετηθεί
τουαλέτες,
προκατασκευασμένα
ντους
και
προκατασκευασμένοι νιπτήρες.



Στο Κέντρο «Πουρνάρα» είχαν εγκατασταθεί 12 βρύσες με
φίλτρα για την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού στους
διαμένοντες.



Σε σχέση με την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη στο Κέντρο «Πουρνάρα», τα σοβαρότερα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους
διαμένοντες είναι όταν κατά την είσοδο τους
διαπιστωθεί ότι κάποιος νοσεί από φυματίωση ή από
τον ιό έμπολα.
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Μετά δε την έλευση της πανδημίας του Covid-19, στο Κέντρο
τηρούνται αυστηρά υγειονομικά μέτρα, που συμπεριλαμβάναν
θερμομέτρηση όλων εισερχόμενων στο Κέντρο, ψεκασμό των
αντίσκηνων
και
των
κοινόχρηστων
χώρων,
τοποθέτηση
αντισηπτικών σε όλους τους χώρους του Κέντρου, ενημέρωση σε
σχέση με την πανδημία με έντυπα τα οποία έχουν μεταφραστεί
στη μητρική γλώσσα των διαμενόντων ενώ οδηγίες έχουν δοθεί
και προφορικά, όλοι οι διαμένοντες εφοδιάστηκαν με ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό, όταν διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα,
υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την προσωρινή
διανυκτέρευση του υπό καθεστώς καραντίνας μέχρις ότου
μεταφερθεί την επομένη σε Κυβερνητικό Νοσοκομείο για
περαιτέρω εξετάσεις και υπάρχει διαθέσιμος γιατρός μέρα παρά
μέρα καθώς επίσης και δύο νοσοκόμοι που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε 24ωρη βάση.
Σε σχέση με το Κέντρο φιλοξενίας στη Κοφίνου, ο Υπεύθυνος
του Κέντρου, μας ενημέρωσε ότι είχε εκπονηθεί σχέδιο
εκτίμησης και διαχείρισης κίνδυνου στη βάση των οδηγιών του
Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ), με βάση το οποίο διαμορφώθηκε και εφαρμοζόταν μεταξύ
άλλων σχέδιο δράσης για προστασία από τον ιό covid-19, το
οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες καθημερινές διαδικασίες και
ενέργειες όπως η προμήθεια όλων των διαμενόντων με ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό.
Περαιτέρω, πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με πιθανό κρούσμα
απομονωνόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γινόταν λήψη
θερμοκρασίας καθημερινά όσων βρίσκονταν σε απομόνωση, με
ανάρτηση γραπτών ανακοινώσεων δίδονταν οδηγίες για πρόληψη
του ιού σε όλες τις γλώσσες διαμενόντων και εργαζομένων,
τηρούνταν οι βασικοί κανόνες υγιεινής, απολύμανσης
κοινόχρηστων χωρών καθημερινά, διενεργείτο έλεγχος των
νεοεισερχομένων στο κέντρο φιλοξενίας με προσκόμιση
κατάλληλου Πιστοποιητικού υγείας, η διανομή φαγητού ήταν,
τμηματική ανά δέκα άτομα σε κλειστά ατομικά δοχεία μιας
χρήσης, η θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων στο κέντρο ήταν
υποχρεωτική και επιτρεπόταν η είσοδος μόνο στους έχοντες
εργασία στο χώρο, απαγορεύονταν όλες οι άλλες επισκέψεις,
το ιατρικό προσωπικό του κέντρου παρακολουθούσε συστηματικά
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τις ευάλωτες ομάδες,
όλων των άλλων επισκέψεων και σε
περίπτωση υπόπτου κρούσματος ακολουθείτο το ίδιο πρωτόκολλο
με το Κέντρο «Πουρνάρα».
Στην Έκθεση4, αφού έγινε αναφορά στις συστάσεις Διεθνών
φορέων, όπως του Δίκτυού των Ηνωμένων Εθνών για την
Μετανάστευση, της Ύπατης Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Επιτροπής Πρόληψης
Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), της
Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI ),
του European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) και
της Επιτρόπου των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και σε σχετική
Νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), υποβλήθηκαν οι
εξής εισηγήσεις:

4



Επιβαλλόταν άμεσα η επίσπευση της ολοκλήρωσης των
κατασκευαστικών εργασιών επέκτασης και διαμόρφωσης του
Κέντρου ώστε αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό.



Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο χώρο στον οποίο
συσσωρεύεται νερό γύρω και μέσα από κάποια αντίσκηνα,
που δεν έχουν επιστρωμένο χαλίκι για να δημιουργηθεί
δάπεδο ώστε να μπορούν να καταστούν κατά το ελάχιστο,
ανθρώπινες οι συνθήκες διαβίωσης για όλους τους
διαμένοντες χωρίς καμία διάκριση.



Ενόψει της
ελέγχων και
στο χώρο, η
καθημερινής



Επίσπευση των εργασιών που να επιτρέψουν την
διενέργεια συνεντεύξεων είτε με εναλλακτικούς τρόπους
με απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό, είτε με το
κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο με τα διαχωριστικά που
είναι αναγκαία ώστε η συνέντευξη να διενεργείται με
ασφάλεια.

ανάγκης για εντατικοποίηση των ιατρικών
την ολοένα περισσότερη έλευση διαμενόντων
παρουσία γιατρού κρίνεται απαραίτητη επί
βάσης.

Ε.Μ.Π. 2/2020 ημερ. 23/04/2020
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Άλλωστε αναγκαία είναι η διενέργεια συνεντεύξεων κατά
τρόπο ασφαλή ως προς την διαπίστωση/αξιολόγηση
/υπολογισμό της ηλικίας των προσώπων οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι, ώστε κανένας ανήλικος
ως πρόσωπο που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες να μην
παραμείνει σε χώρο προσωρινής διαμονής.



Παρότι είναι κατανοητό ότι επί του παρόντος υπάρχει
δυσκολία στην λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ως μέρος
της διαδικασίας υποβολής αίτησης ασύλου από άτυπους
μετανάστες, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για προστασία
από την εξάπλωση του ιού, αυτό θα πρέπει να γίνει ευθύς
αμέσως λήξουν τα μέτρα προστασίας, ενώ στο ενδιάμεσο
κανένας άτυπος μετανάστης δεν θα πρέπει να μείνει
χωρίς διαμονή, διατροφή και αναγκαία ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.



Θα πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα
ειδικά φαναράκια ώστε να υπάρχει ξεχωριστά ένα στο
κάθε αντίσκηνο.



Η παρακολούθηση για εντοπισμό ευάλωτων ομάδων θα
πρέπει να είναι συνεχής ώστε η απομάκρυνση τους να
πραγματοποιείται
εγκαίρως, όπως συνεχής πρέπει να
είναι η ενημέρωση των διαμενόντων στο χώρο για τα μέτρα
ατομικής υγιεινής και προστασίας που θα πρέπει να
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και την αναχαίτιση
εξάπλωσης του ιού τόσο των ήδη διαμενόντων όσων και
των νεοεισερχομένων, ενώ τα μέτρα καθαριότητας και
απολύμανσης που ήδη ακολουθούνται θα πρέπει να
διατηρηθούν αλλά και να εντατικοποιηθούν.



Το Κέντρο «Πουρνάρα» δεν θα πρέπει να οδηγηθεί σε
φαινόμενα υπερπληθυσμού, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι
η μετατροπή του από κέντρο υποδοχής σε κλειστό κέντρο
έγινε μόνο για λόγους που σχετίζονται με τα έκτακτα
μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του ιού και
είχαν ευθύς εξαρχής προσωρινό χαρακτήρα.
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Στο κέντρο φιλοξενίας στην Κοφίνου, η παρουσία
νοσηλευτών, υπό τις περιστάσεις επιβάλλεται να αυξηθεί
ώστε να υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο επί
24ώρου βάσεως ενώ επίσης επιβεβλημένη είναι και η
αύξηση των ωρών παρουσίας του ιατρού στο Κέντρο.



Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο
να τύχει άρνησης εξόδου για κάλυψη αναγκών που δεν
μπορούν να καλυφθούν από το συγκεκριμένο χώρο, ανάγκες
οι οποίες πιθανόν να σχετίζονται με λόγους υγείας και
λογούς ανθρωπιστικούς.

Όπως δε σημειώθηκε, οποιοδήποτε μέτρο που ξεπερνά το
προσωρινό χαρακτήρα και το απολύτως αναγκαίο, ενώ είναι
δυσανάλογο του σκοπού της προστασίας της δημόσιας υγείας,
είναι μέτρο αυθαίρετο και θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται.
Ως εκ τούτου ευθύς αμέσως πραγματοποιηθεί η ολική άρση των
περιοριστικών μέτρων και ο προσωρινός χαρακτήρας τους
εκλείψει τότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνεχιστεί
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η φιλοξενία ως μόνιμη μέσα σε αντίσκηνα, τα οποία από την
κατασκευή τους προορίζονται για χρήση μόνο προσωρινή.
Η Παρέμβασή της Επιτρόπου, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων
και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας υποβλήθηκε στις 23 Απριλίου 2020,
στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, καθώς επίσης και στην
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις δικές
τους ενέργειες (Αρ. Φακ. ΑΥΤ. 10/2020 & Ε.Μ.Π. 2/2020).

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων
Μετά την υποβολή της έκθεσης η Επίτροπος ενημερώθηκε από
το οικείο Υπουργείο ότι είχαν ληφθεί μέτρα για συμμόρφωση
με τις εισηγήσεις που περιλάμβανε η σχετική Έκθεση, μεταξύ
των οποίων, ήταν η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του εδάφους
στα σημεία του Κέντρου Πουρνάρα που συσσωρευόταν νερό κατά
τη διάρκεια βροχοπτώσεων, η επανέναρξη συνεντεύξεων με τη
μέθοδο της τηλεδιάσκεψης και τη διαμόρφωση ειδικού χώρου
στο Κέντρο για έναρξη τους με τη φυσική παρουσία όλων των
μερών, ο εφοδιασμό όλων των σκηνών με φαναράκια και
ενημέρωση των διαμενόντων για τα μέτρα που αφορούν τον ιό
Covid-19 και η απολύμανση του χώρου.
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 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση, αναφορικά με τη λήψη
μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού Covid19, σε χώρους όπου άτομα στερούνται της
ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό
Στην αυτεπάγγελτη
Παρέμβαση5
υπογραμμίστηκε ότι τα
προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε χώρους όπου
άτομα στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας
τους, όπως εγκαταστάσεις κράτησης, σωφρονιστικά ιδρύματα,
κέντρα κράτησης μεταναστών, ψυχιατρικές κλινικές, σπίτια
κοινωνικής μέριμνας, ως επίσης και εγκαταστάσεις όπου
διακομίζονται άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και
τελούν υπό περιορισμό/καραντίνα, δεν θα πρέπει να καταλήγουν
σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση των ατόμων που
στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους. Προς
το σκοπό αυτό, υιοθετήθηκαν αυτούσιες οι αρχές που είχε
ανακοινώσει η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων του
Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT) στις 20 Μαρτίου 2020 και
κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές να προβούν στα ενδεικνυόμενα
μέτρα για την υλοποίησή τους.
Όπως δε σημείωσε, η Επίτροπος, η Επιτροπή Πρόληψης των
Βασανιστηρίων
του
Συμβουλίου
της
Ευρώπης
(CPT),
γνωστοποίησε στα κράτη Μέλη συγκεκριμένες Αρχές που θα
πρέπει να εφαρμόζονται από όλες τις αρμόδιες αρχές που είναι
υπεύθυνες για πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους ή
τελούν υπό περιορισμό, τις οποίες, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης και
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, υιοθετεί αυτούσιες
και γι’ αυτό τις έθεσε υπόψη των αρμοδίων για την εφαρμογή
τους.
Οι εν λόγω Αρχές αφορούσαν:


5

Τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας όλων των προσώπων που

ΕΜΠΤ 1/2020 ημερ. 26/03/2020
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στερούνται της ελευθερίας τους. Η λήψη τέτοιων μέτρων
συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της υγείας και της
ασφάλειας του προσωπικού.


Να τηρούνται και να εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα
σημεία στέρησης της ελευθερίας, οι κατευθυντήριες
γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την
καταπολέμηση της πανδημίας καθώς και οι εθνικές
υγειονομικές και κλινικές οδηγίες σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα.



Το διαθέσιμο προσωπικό θα πρέπει να ενισχυθεί και θα
πρέπει να παρέχεται σε αυτό επαγγελματική υποστήριξη,
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του καθώς
και η απαραίτητη κατάρτιση.



Κάθε περιοριστικό μέτρο που λαμβάνεται έναντι ατόμων
που στερούνται την ελευθερία τους θα πρέπει να είναι
νόμιμο, αναγκαίο, αναλογικό, με σεβασμό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.



Τα πρόσωπα που στερούνται της ελευθερίας τους πρέπει
να λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες, σε γλώσσα που
κατανοούν, σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια μέτρα.



Να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από όλες τις
αρμόδιες αρχές, όπου είναι δυνατόν, για τη χρήση
εναλλακτικών μέτρων κράτησης. Μια τέτοια προσέγγιση
είναι επιτακτική, ιδίως σε περιπτώσεις υπερπληθυσμού.



Οι αρχές θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη χρήση
εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τη διοικητική κράτηση,
τη μείωση/ελάφρυνση ή την αναστολή της ποινής και την
πρόωρη απελευθέρωση. Ακόμα θα πρέπει να επανεξετάζεται
η αναγκαιότητα συνέχισης της ακούσιας τοποθέτησης
ψυχιατρικών ασθενών και η απαλλαγή ή απελευθέρωση στην
κοινοτική περίθαλψη, όποτε ενδείκνυται, των κατοίκων
των σπιτιών κοινωνικής μέριμνας και η αποχή, στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, από την κράτηση μεταναστών.



Όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες
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των κρατουμένων, ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες
ή / και τις ομάδες υψηλού κινδύνου.


Οι κρατούμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη
ψυχολογική στήριξη από το προσωπικό αυτή την περίοδο.



Τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων κατά τη
διάρκεια της πανδημίας πρέπει να γίνονται πλήρως
σεβαστά.



Σε περιπτώσεις απομόνωσης ή τοποθέτησης σε καραντίνα
κρατούμενου προσώπου που έχει μολυνθεί ή υπάρχει
υπόνοια ότι έχει μολυνθεί από τον ιό COVID-19, πρέπει
να υπάρχει καθημερινά ουσιαστική επαφή με τον
άνθρωπο.



Πρέπει να διασφαλίζονται πλήρως οι θεμελιώδεις
εγγυήσεις κατά της κακομεταχείρισης των προσώπων που
στερούνται της ελευθερίας τους (πρόσβαση σε δικηγόρο,
πρόσβαση σε γιατρό, ειδοποίηση χώρου κράτησης) σε κάθε
περίπτωση και ανά πάσα στιγμή.



Τα Κράτη
πρόσβαση
χώρους
κράτησης

θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εγγυώνται την
των φορέων παρακολούθησης σε όλους τους
κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των τόπων
σε καραντίνα.

Η Παρέμβαση υποβλήθηκε στις 26 Μαρτίου 2020 στον Υπουργό
Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης, στον Υπουργό Υγείας και στην
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για
τις δικές τους ενέργειες (ΕΜΠΤ 1/2020).
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων
Μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης προχώρησε στην τροποποίηση του σχετικού Νόμου με
συνέπεια αριθμός κρατουμένων να επωφεληθεί πρόωρης αποφυλάκισης από
τις Κεντρικές Φυλακές, αριθμός κρατουμένων τέθηκε στο πρόγραμμα
Ανοικτής Φυλακής και για άλλους κρατούμενους αποφασίστηκε όπως
εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους στο σπίτι, υπό ηλεκτρονική
παρακολούθηση (βραχιόλι).
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Η υπό αναφορά παρέμβαση χαιρετίστηκε και από τον Διεθνή
Σύνδεσμο για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων Association for
the Prevention of Torture (APT) και συμπεριλήφθηκε ως
παράδειγμα καλής πρακτικής στον Οδηγό που εξέδωσε με
κατευθυντήριες
οδηγίες/συστάσεις
προς
τους
Εθνικούς
Μηχανισμούς Πρόληψης όλων των χωρών, με θέμα Guidance:
Monitoring Places of Detention Through the COVID-19
Pandemic, με ρητή αναφορά στον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Guidance: Monitoring Places of Detention through the COVID19 Pandemic (2020)
«…ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Τον Μάρτιο του 2020, η Επίτροπος υπό την αρμοδιότητά της ως

49

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

NPM, ο αποτάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην Τοποθέτηση της περιλήφθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες και
συστάσεις,
κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων
συστάσεων, στη βάση των αρχών της CPT, αναφορικά με τη
μεταχείριση των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους
στο πλαίσιο της πανδημίας του ιού COVID-19 και κάλεσε την
Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει.
…το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στην τροποποίηση του
σχετικού Νόμου και, ως εκ τούτου, 137 κρατούμενοι
αποφυλακίστηκαν πρόωρα από τις Κεντρικές Φυλακές. Ορισμένοι
κρατούμενοι εντάχθηκαν στην Ανοιχτή Φυλακή ενώ άλλου
ξεκίνησαν να εκτίουν το υπόλοιπο της ποινής τους στο σπίτι,
υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση…
Αυτά τα μέτρα συνέβαλαν σημαντικά στην αποσυμφόρηση του
υπερπληθυσμού των φυλακών…».

 Τοποθέτηση
με
αφορμή
τη
Διεθνή
Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων

Ημέρα

Στην Τοποθέτηση6 ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020, με αφορμή τη
Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων, η
Επίτροπος σημείωσε ότι τα βασανιστήρια συνιστούν, με βάση
το διεθνές δίκαιο, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που
απαγορεύεται απόλυτα και δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να
δικαιολογηθεί, ενώ η απαγόρευση αυτή δεσμεύει κάθε μέλος
της διεθνούς κοινότητας, ανεξαρτήτως εάν έχει επικυρώσει
τις διεθνείς συνθήκες που απαγορεύουν ρητά τα βασανιστήρια.
Η συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανέφερε, πέραν της σηματοδότησης
6

ΕΜΠΤ 3 /2020 ημερ. 26/06/2020
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της έναρξης της προσπάθειας, σε οικουμενικό επίπεδο, για
την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία της Σύμβασης και
την εξάλειψη κάθε μορφής βασανιστηρίων, αποτελεί, σύμφωνα
με τον OHE, «ευκαιρία για όλους να ενωθούν υπέρ των
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο θυμάτων
βασανιστηρίων».
Η Επίτροπος επισήμανε ότι, η δράση του Εθνικού Μηχανισμού
Πρόληψης των Βασανιστηρίων, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην
ελαχιστοποίηση των περιστατικών κακοποίησης προσώπων που
στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους, αλλά
και στην βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Με γνώμονα κυρίως
την πρόληψη, οι πολύ-επίπεδες δράσεις του εκτείνονται από
επισκέψεις σε αστυνομικά κρατητήρια, στις Κεντρικές
Φυλακές, σε χώρους φιλοξενίας προσώπων τρίτων χωρών, σε
στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων και σε ψυχιατρικές κλινικές,
αλλά
και
δράσεις
ενημέρωσης,
επιμόρφωσης
και
ευαισθητοποίησης τόσο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όσο
και των κρατικών φορέων.
Στην Τοποθέτησή η Επίτροπος ανέφερε ότι, λόγω της πανδημίας
του ιού COVID-19, οι άνθρωποι που στερούνται ή πιθανόν να
στερούνται της ελευθερίας τους σε χώρους περιορισμού, είναι
περισσότερο ευάλωτοι στον κίνδυνο να υποστούν σκληρή,
απάνθρωπη ή/και ταπεινωτική μεταχείριση. Κύριο δε μέλημα
του Μηχανισμού την παρούσα περίοδο ήταν και εξακολουθεί να
είναι η στενή και συστηματική παρακολούθηση του θέματος με
επισκέψεις και παρεμβάσεις (ΕΜΠΤ 3/2020).
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση για τη λήψη μέτρων που
αφορούν
τις
στέγες
ηλικιωμένων
για
αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του
ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 εποχή
Η Επίτροπος αναφέρθηκε στα περιοριστικά µέτρα που είχαν
ληφθεί σε σχέση µε τα άτοµα που φιλοξενούνται σε στέγες
ηλικιωµένων και αναπήρων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα την
περαιτέρω κοινωνική αποµόνωση των προσώπων αυτών, καθώς η
επαφή τους µε τον έξω κόσµο και τους οικείους τους έγινε
ακόµη πιο δύσκολη ή και ανέφικτη κατά τη διάρκεια εφαρµογής
των µέτρων.
Η φροντίδα των ατόµων που διαµένουν σε στέγες ηλικιωµένων,
δεν πρέπει να σχετίζεται µόνο µε την κατάσταση της υγείας
τους, αλλά θα πρέπει να αφορά και στην αποφυγή κοινωνικού
αποκλεισµού, στην ευηµερία και στην αξιοπρέπειά τους. Η δε
Πολιτεία, υποχρεούται να λαµβάνει, µέσω των αρµοδίων
Υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες των στεγών, µέτρα
που θα διασφαλίζουν την ισότιµη προστασία και απόλαυση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
ατόµων που διαµένουν στις
στέγες.
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Έγινε εισήγηση για εντατικοποίηση των ενεργειών για
δηµιουργική απασχόληση των ενοίκων των στεγών, µε βάση τις
εξατοµικευµένες ανάγκες τους και για την εφαρµογή ενός
εξατοµικευµένου πλάνου φροντίδας στο οποίο θα καταγράφονται
οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενοίκου, σύµφωνα µε τη φυσική
και πνευµατική του κατάσταση.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε εισήγηση για τη ψυχολογική
υποστήριξη των ατόµων αυτών από ειδικά καταρτισµένο
προσωπικό και στη µετά Covid εποχή, καθώς και για
εντατικοποίηση των ενεργειών ώστε τα άτοµα που διαµένουν σε
στέγες να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς
ενηµέρωσης και κοινωνικοποίησης τους, µέσω εξειδικευµένων
προγραµµάτων που θα θέσουν σε εφαρµογή οι Διευθύνσεις των
στεγών
Η Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση7 υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπουργό
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 11
Αυγούστου 2020 και κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Υγείας. (Αρ.
Φακ. Ε.Μ.Π.Τ. 4/2020 και Α/Π 892/2020).

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, με
σκοπό τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
έλαβε τα
ακόλουθα μέτρα:

7



Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν προωθήσει στις
28/12/2020
επιστολή
προς
όλους
τους
ιδιοκτήτες/διαχειριστές/διευθύνοντα πρόσωπα των Στεγών
Ηλικιωμένων και Αναπήρων με σχετικές συστάσεις ως οι
εισηγήσεις της Επιτρόπου.



Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής
Πολιτικής σε συνεργασία με τη CYTA έχει παραχωρήσει 115
tables σε όλες τις Κρατικές και Κοινοτικές δομές 24ωρης
φροντίδας, ενώ στις δομές αυτές έγινε δωρεάν αναβάθμιση
ή και εγκατάσταση υπηρεσιών διαδικτύου (wi-fi).

ΕΜΠΤ 4/2020 & Α/Π

892/2020 ημερ. 11/08/2020
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Την
περίοδο
Δεκεμβρίου
2020-Ιανουαρίου
2021
διενεργήθηκαν 600 περίπου επιθεωρήσεις σε
Στέγες
Ηλικιωμένων και Αναπήρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
υπουργείου για έλεγχο της συμμόρφωσης τους
με τα
διατάγματα του Υπουργείου Υγείας
και τα σχετικά
πρωτόκολλα για αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς και για
διασφάλιση των δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων ατόμων
στις εν λόγω δομές.

 Τοποθέτηση αναφορικά με την κράτηση υπό
απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας στα Αστυνομικά
Κρατητήρια Πάφου
Βασικό αντικείμενο της Τοποθέτησης8, η οποία έγινε στη βάση
των δύο αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, ως Εθνική Αρχή
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και ως Μηχανισμός Πρόληψης των
Βασανιστηρίων, ήταν η απόφαση της Αστυνομίας για τη μεταφορά
υπηκόου τρίτης χώρας, στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου αντί
στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια
(ΧΩ.Κ.Α.Μ), παρά και την αντίθετη βούληση του, όπως αυτή
είχε εκφραστεί μέσα από το παράπονο που υπεβλήθη από τον
συµβίο του, καθώς και από τον ίδιο σε σχετική συνάντηση που
είχε με Λειτουργό του Γραφείου.
Σημειώνεται ότι πριν την αποφυλάκιση του από τις Κεντρικές
Φυλακές, το παραπονούμενο άτομο προέβη στη σύναψη Πολιτικής
Συμβίωσης (Σύμφωνο Συμβίωσης) µε Κύπριο πολίτη, ο οποίος,
κατά τον υπό αναφορά χρόνο, έκτιε ποινή φυλάκισης.
Στην Τοποθέτησή της, η Επίτροπος σημείωσε ότι δεν
παραγνώριζε ότι ενδεχομένως, η απόφαση για μεταφορά του εν
λόγω ατόμου σε αστυνομικά κρατητήρια και όχι, ως έπρεπε,
στο ΧΩΚΑΜ, να λήφθηκε για τους σκοπούς προστασίας του ιδίου,
όπως αναφέρθηκε και από την αρμόδια αρχή. Ωστόσο, αυτό δεν
8

ΕΜΠΤ 5/2020 ημερ.
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αναιρούσε το γεγονός ότι πρόκειτο για διοικητικά κρατούμενο
άτομο, το οποίο θα έπρεπε να μεταφερθεί στο ΧΩΚΑΜ,
λαμβανομένου υπόψη και της ίδιας της βούλησής του.
Η Επίτροπος σημείωσε, μεταξύ άλλων ότι, η εξισορρόπηση των
ζητημάτων ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειας των κρατουμένων, συχνά αποτελεί πρόκληση για
το κράτος. Οι δε βασικές αρχές σε σχέση µε το θέμα αυτό,
επιβάλλουν την υποχρέωση του κράτους να σέβεται την αξία
του ανθρώπου και να µην επεμβαίνει µε πράξεις ή παραλείψεις
του σε ένα ελάχιστο προσωπικό χώρο που διασφαλίζει τόσο την
µη προσβολή βασικών δικαιωμάτων όσο και την προστασία τους.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ανέφερε η Επίτροπος, τυχόν
περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων µε την επίκληση πρακτικών
λόγων δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί, ενώ πέρα από τη
γενική επίκληση της ασφάλειας του ιδίου, δεν φαίνεται να
υπήρξε οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας που να λήφθηκε υπόψη
και να επηρέασε τη σχετική απόφαση.
Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτρόπου, προέκυψε
ότι δεν απασχόλησε τις αρχές η εφαρμογή της αρχής της
αναλογικότητας
και
δεν
φαίνονταν
να
συνέτρεχαν
συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι να δικαιολογούσαν την
περαιτέρω κράτηση του παραπονούμενου σε
αστυνομικά
κρατητήρια αντί στο ΧΩ.ΚΑ.Μ.
Αφού έγινε αναφορά στις συστάσεις Διεθνών φορέων, όπως της
Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης
(CPT) για την κράτηση
των υπό απέλαση ατόμων και της
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε
µέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, καθώς και των Αρχών της
Yogyakarta plus 10, για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου
σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα
φύλου και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), η Τοποθέτηση υποβλήθηκε στον Υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, καθώς και στον Αρχηγό
Αστυνομίας, στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 με τις εξής εισηγήσεις:
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Λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για μεταφορά του
παραπονούμενου στο ΧΩ.Κ.Α.Μ, αφού προηγουμένως
εξασφαλιστεί
ότι
η
κράτησή
του
εκεί,
θα
πραγματοποιείτο κάτω από κατάλληλες, για τον ίδιο,
συνθήκες υπό το φως της αναλογικότητας και αφού
συνεκτιμηθούν οι αρχές σε σχέση με την κράτηση ΛΟΑΤΙ
ατόμων.



Επιπλέον, να επανεξεταστούν και οι λόγοι κράτησης και
των άλλων επτά διοικητικά κρατουμένων που βρίσκονταν
σε
αστυνομικά
κρατητήρια
αντί
στο
ΧΩ.Κ.Α.Μ,
στερούμενοι διευκολύνσεις
που παρέχονται στο χώρο
κράτησης άτυπων μεταναστών ως διοικητικά κρατουμένων
(Αρ. Φακ. ΑΥΤ. 21/2020 και Ε.Μ.Π.Τ. 5/2020).

 Επίσκεψη στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου
Η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια
Πάφου την 1η Σεπτεμβρίου 2020, από Λειτουργό του Εθνικού
Μηχανισμού Πρόληψης (ΕΜΠ), ήταν η δεύτερη επίσκεψη στον εν
λόγω χώρο. Η προηγούμενη είχε διενεργηθεί στις 3 Οκτωβρίου
2014.
Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψης ήταν και ο έλεγχος του
βαθμού συμμόρφωσης με τις εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί
στην Έκθεση του ΕΜΠ της επίσκεψης εκείνης με στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών κράτησης και τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των κρατουμένων.
Επίσης, η επίσκεψη στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου κρίθηκε
αναγκαία κατόπιν υποβολή παραπόνου στο Γραφείο, αναφορικά
με τις συνθήκες διαβίωσης συγκεκριμένου ατόμου το οποίο
κρατείτο στον εν λόγω χώρο εν αναμονή της εκτέλεσης του
διατάγματος απέλασης του.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Λειτουργός του Γραφείου
επιθεώρησε τους χώρους των κρατητηρίων και φακέλους
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κρατουμένων και συνομίλησε με τους υπεύθυνους του χώρου
κράτησης. Έγιναν, επίσης, προσωπικές συνεντεύξεις με
κρατούμενους.
Βάσει των όσων διαπιστώθηκαν η Επίτροπος ως Εθνικός
Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, υπέβαλε τις εξής
εισηγήσεις όσον αφορά την βελτίωση των συνθηκών κράτησης
και της μεταχείρισης των κρατουμένων στα Αστυνομικά
Κρατητήρια Πάφου:


Άμεσος τερματισμό της πρακτικής κράτησης των υπό
απέλαση προσώπων με ποινικούς κρατούμενους και όπως,
κάθε πρόσωπο που τίθεται υπό κράτηση για το σκοπό αυτό,
να μεταφέρεται στο ΧΩΚΑΜ, εάν η απέλαση του δεν
προβλέπεται να γίνει ή δεν είναι εφικτό να γίνει εντός
48 ωρών από το χρόνο σύλληψής του.



Αυξημένη
πρόσβαση
κρατουμένων
σε
τηλεφωνική
επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα και ενδεχομένως
πρόσβαση σε διαδικτυακή τηλεφωνία, ένεκα της αναστολής
των επισκέψεων.



Πλήρη και επιμελή συμπλήρωση του Εντύπου Συνέντευξης
Κρατουμένου, κατά τη λήψης σχετικής συνέντευξης από
τον κρατούμενο.



Άμεση επιδιόρθωση ελαττωματικών θυρών των κελιών των
αστυνομικών κρατητηρίων για διασφάλιση της προστασίας
των κρατουμένων και του προσωπικού του χώρου.



Ανάρτηση του Καταλόγου Δικαιωμάτων και των Κανόνων του
Κρατητηρίου σε κάθε κελί.



Διαμόρφωση του χώρου ψυχαγωγίας και παροχή μέσων
ψυχαγωγίας και δημιουργικής ενασχόλησης.



Να γίνει έλεγχος της υδραυλικής/αποχετευτικής υποδομής
των
χώρων του κρατητηρίου, καθώς και όλων των άλλων
προβλημάτων/βλαβών που παρουσιάζονται στα κελιά και να
ληφθούν τα όποια διορθωτικά μέτρα απαιτούνται.
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Τερματισμός της πρακτικής
υγιεινής από Κρατούμενους.

καθαρισμού

των

χώρων

Η Έκθεση9 υποβλήθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης & Δημόσιας
Τάξης, ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.
2(ΙΙΙ)/2009, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, για προβληματισμό
και τις δικές του ενέργειες. Περαιτέρω, η παρούσα Έκθεση
κοινοποιήθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας για ενημέρωση του και
τυχόν δικές του ενέργειες (Αρ. Φακ. ΕΜΠ 2.15)
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Εθνικός Μηχανισμός
Πρόληψης, με σκοπό τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της
Επιτρόπου Διοικήσεως, η Αστυνομία Κύπρου έλαβε τα ακόλουθα
μέτρα:

9



Σύναψη
συμβολαίου
συντήρησης
των
υδραυλικών
εγκαταστάσεων των κρατητηρίων, ώστε να γίνονται
τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι και να υπάρχουν άμεσα
διαθέσιμοι εξειδικευμένοι τεχνικοί για επιδιόρθωση των
βλαβών. Επίσης, ζητήθηκε από την Ηλεκτρομηχανολογική
Υπηρεσία η αγορά αριθμού εξαρτημάτων, τα οποία θα
είναι άμεσα διαθέσιμα για επίλυση των προβλημάτων που
παρουσιάζονται.



Κατακύρωση προσφοράς σε ιδιωτική εταιρεία για
επιδιόρθωση των ελαττωματικών θυρών των κρατητηρίων
και την αντικατάσταση των υπόλοιπων κλειδαριών.



Εφοδιασμό των κρατητηρίων του Κεντρικού Αστυνομικού
Σταθμού Πάφου, καθώς και όλων των Αστυνομικών
Κρατητηρίων
παγκύπρια,
με
αριθμό
βιβλίων
και
επιτραπέζιων
παιχνιδιών
για
απασχόληση
των
κρατουμένων.



Όσον αφορά το έντυπο συνέντευξης κρατούμενου, δόθηκαν
γραπτές οδηγίες στα μέλη του υπό αναφορά κρατητηρίου
για προσεκτική και εμπεριστατωμένη συμπλήρωση του.

ΕΜΠ 2.15 ημερ. 24/09/2020
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Επίσης, έγιναν διαλέξεις στο προσωπικό για την
ενδεδειγμένη διαχείριση και σεβασμό των δικαιωμάτων
των κρατουμένων και την ορθή και ουσιαστική συμπλήρωση
των σχετικών εντύπων.


Ετοιμασία ικανοποιητικού αριθμού αντιτύπων των εντύπων
που αφορούν τα Δικαιώματα των Κρατουμένων και Κανόνες
Κρατητηρίων,
ανάρτησή
σε
όλα
τα
κελιά
και
αντικατάστασή τους σε περίπτωση καταστροφής τους.



Αύξηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και επικοινωνία
των κρατουμένων, με δικηγόρο, εκπρόσωπο διπλωματικής
αποστολής, φιλικά πρόσωπα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.



Εκ νέου ενημέρωσης των υπευθύνων και των μελών που
υπηρετούν σε Αστυνομικούς Σταθμούς με Κρατητήρια, για
την εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί για το ζήτημα
της καθαριότητας σε χώρους κράτησης.



Μελετάται το ενδεχόμενο για μετατροπή της Γυναικείας
Πτέρυγας των κρατητηρίων του Αστυνομικού Σταθμού
Πάφου, σε Πτέρυγα Διοικητικών Κρατουμένων.

Τοποθέτηση
αναφορικά
με
αναφορικά
με
κατακράτηση τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία
από Στέγη Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση
τροφείων
Η Τοποθέτηση10 υποβλήθηκε με αφορμή παράπονο που υποβλήθηκε
στο Γραφείο από τη σύζυγο ατόμου με αναπηρία, κατά της
υπεύθυνης Στέγης Ηλικιωμένων, στην οποία διέμενε το άτομο,
η οποία είχε πληροφορήσει την οικογένεια ότι δεν θα παρέδιδε
το τροχοκάθισμά του, παρά μόνο μετά την εξόφληση οφειλόμενων
τροφείων.
10

Τοποθέτηση ΕΜΠΤ 7/2020 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020
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Συνεπώς, το βασικό αντικείμενο που εξετάστηκε ήταν κατά πόσο
ήταν θεμιτή η κατακράτηση, με σκοπό τη διευθέτηση
οικονομικών διαφορών, ενός τεχνικού μέσου, το οποίο είναι
απαραίτητο για τη διακίνηση και κατ’ επέκταση την άσκηση
περαιτέρω δικαιωμάτων, από άτομο με αναπηρία.
Όπως σημειώθηκε, αυτό αναντίλεκτα είναι ανεπίτρεπτο και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό. Συνιστά
προσβολή τόσο της αξιοπρέπειας, και της αυτονομίας του
προσώπου, αλλά επιπλέον λόγω του
εκβιαστικού και
εκφοβιστικού χαρακτήρα του εν λόγω μέτρου, το άτομο το οποίο
αποστερείται, του αναγκαίου για την κινητικότητά του,
τεχνικού μέσου, ενδέχεται να βιώνει αισθήματα αγωνίας,
ανασφάλειας,
εξευτελισμού
και
κατωτερότητας.
Δεν
αποκλείεται, συνεπώς, μια τέτοια μεταχείριση να αγγίζει
τo απαιτούμενο όριο σοβαρότητας ώστε να μπορεί να θεωρηθεί
ως εξευτελιστική μεταχείριση.
Περαιτέρω, η υποχρέωση για σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων βρίσκεται όχι μόνο στο κράτος αλλά και σε όλα
τα πρόσωπα ώστε να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που
τυχόν μπορεί να βλάψει ένα συνάνθρωπο τους. Μεγαλύτερη δε
ευθύνη έχουν οι διευθύνσεις χωρών φιλοξενίας που φροντίζουν
άτομα με αναπηρίες, λόγω των αυξημένων αναγκών και της
ευαλωτότητας που συνδέεται με την αναπηρία. Ως εκ τούτου η
ενέργεια της Διευθύντριας της συγκεκριμένης Στέγης
να
κατακρατήσει για τρείς ημέρες από τον παραπονούμενο το
τροχοκάθισμά του αποστερώντας τιμωρητικά την αυτονομία του,
συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειας του και αντανακλά στην
ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Αυτό γιατί ενώ
κατέγραψαν μεν το τι είχε
συμβεί, δεν προέβησαν, σε
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, υποδείξεις και συστάσεις προς
την εμπλεκόμενη Στέγη. Επιπλέον, δεν
φαίνεται να
προβληματίστηκαν ευρύτερα σε σχέση με το ζήτημα , ώστε να
προβούν σε έκδοση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και
οδηγιών προς όλες τις Στέγες, οι οποίες βρίσκονται υπό την
εποπτεία τους.
Βάσει

των

πιο

πάνω

έγινε

εισήγηση

όπως

οι

Υπηρεσίες

60

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

Κοινωνικής Ευημερίας, ειδικότερα σε σχέση με τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία προστατεύονται με τη
σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ, προχωρήσουν σε σχετική ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση τόσο των Λειτουργών
Ευημερίας που διενεργούν ελέγχους στις εν λόγω Στέγες, όσο
και των διευθύνσεων και του προσωπικού των Στεγών, με
ταυτόχρονη παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με τα όσα
απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά και τις συστάσεις της
Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων.
Επιπρόσθετα, έγινε εισήγηση όπως χωρίς άλλη περαιτέρω
καθυστέρηση προχωρήσει η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που
βρίσκεται σε εκκρεμότητα, κάτι που άλλωστε αποτελεί και
εισήγηση της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων,
αναμένοντας ότι η νέα νομοθεσία θα είναι πλήρως
εναρμονισμένη με τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες.
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Επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και
Φιλοξενίας
Μεταναστών
«Πουρνάρα»
στην
Κοκκινοτριμιθιά
Σκοπός της επίσκεψης ήταν, αφενός η διακρίβωση της πορείας
υλοποίησης των προγενέστερων εισηγήσεων της Επιτρόπου,
αφετέρου, δε, η εκ του σύνεγγυς διαπίστωση των υλικών
συνθηκών διαβίωσης των ατόµων που διέµεναν στο Κέντρο και
κατά πόσον αυτές συνάδαν µε τα διεθνή πρότυπα και εγγυώνται
τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών
ελευθεριών τους.
Όπως διαπιστώθηκε, το Κέντρο ασφυκτιούσε και ο υπερπληθυσµός
είχε αναπόφευκτα αντίκτυπο στους διαµένοντες σ’ αυτό και
στην πλήρη απόλαυση των ανθρωπίνων τους δικαιωµάτων.

Ειδικότερα, άτοµα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να
εξέλθουν από το Κέντρο, παρέµεναν σ’ αυτό λόγω των προνοιών
του περί Λοιµοκαθάρσεως (Καθορισµός Μέτρων για Παρεµπόδιση
της Εξάπλωσης του ιού COVID-19) Διατάγµατος, µε επακόλουθο,
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τη δηµιουργία προβληµάτων ως προς την οµαλή µετάβαση
προσώπων από τους χώρους της καραντίνας στο κύριο µέρος του
κέντρου όπου οι συνθήκες διαβίωσης στα σπιτάκια είναι άκρως
βελτιωµένες. Ως απότοκο, οι φιλοξενούµενοι στους χώρους
αποµόνωσης/καραντίνας αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα σε
σχέση µε τις συνθήκες υγιεινής, και ελλόχευε ο κίνδυνος για
την περαιτέρω εξάπλωση του ιού COVID-19, εφόσον πάρα την
πάροδο των 14 ηµερών εξακολουθούσαν να παραµένουν εκεί λόγω
έλλειψης χώρου στον κυρίως χώρο του Κέντρου.
Περαιτέρω, εκκρεµούσε η συναρµολόγηση των υφιστάµενων
προκατασκευασµένων
σπιτιών
προς
αντικατάσταση
των
αντίσκηνων, οι συνθήκες στο χώρο καραντίνας όπου
φιλοξενούνταν τα άτοµα που είχαν βρεθεί θετικά στον ιό,
ουδόλως συνάδαν µε τα διεθνή πρότυπα και τα υγειονοµικά
πρωτόκολλα, αφού 23 άτοµα εξυπηρετούνταν από µια µόνο
τουαλέτα και δεν είχαν πρόσβαση σε ντους/µπάνιο, ενώ η
ελλιπής ή/και παντελής έλλειψη ηλεκτροδότησης στους χώρους
αποµόνωσης/
καραντίνας,
δυσχέραινε
περισσότερο
την
κατάσταση των διαµενόντων στο Κέντρο.
Όπως επίσης διαπιστώθηκε, στο Κέντρο διέµεναν άτοµα που
ανήκαν σε ευάλωτες οµάδες, όπως εγκυµονούσες, πιθανά θύµατα
εµπορίας προσώπων, ασυνόδευτα ανήλικα ή κατ’ ισχυρισµόν
ανήλικα άτοµα και άτοµο µε αναπηρία.
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Ενόψει των
εισηγήσεις:

προαναφερθέντων,

υποβλήθηκαν

οι

ακόλουθες



Άµεση παραχώρηση άδειας εξόδου από το Κέντρο στους
διαµένοντες που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις
για να εξέλθουν.



Άµεση διευθέτηση της µεταφοράς εκτός του Κέντρου των
ασυνόδευτων ανήλικων οι οποίοι ήταν µεν έτοιµοι να
µεταφερθούν σε άλλες δοµές αλλά λόγω του Διατάγµατος
εξακολουθούσαν να φιλοξενούνται στο Κέντρο
Διασφάλιση safe zone για όσους ασυνόδευτους ανήλικους
βρίσκονταν σε χώρους καραντίνας.




Άµεση αξιολόγηση των αναγκών όλων των διαµενόντων στο
Κέντρο που ανήκαν σε ευάλωτες οµάδες, µαζί µε τους
ασυνόδευτους ανήλικους, για την άµεση µεταφορά τους
σε κατάλληλες δοµές εκτός του Κέντρου, καθώς και
διενέργεια προκαταρκτικού medical screening µε την
είσοδο των προσώπων στο Κέντρο.



Επίσπευση των ενεργειών για τη λειτουργία και δεύτερου
ειδικά διαµορφωµένου χώρου καραντίνας (καταλύµατος)
εκτός κέντρου, στον οποίο θα µεταφερθούν τα θετικά
στον ιό άτοµα που διαµένουν στο Κέντρο.



Τα άτοµα που συµπληρώνουν 14 ηµέρες παραµονής σε χώρο
καραντίνας και είναι αρνητικά στον ιό, να µεταφέρονται
άµεσα εκτός της καραντίνας και συγκεκριµένα στον
κυρίως χώρο του Κέντρου.



Άµεση ολοκλήρωση των ενεργειών για την απρόσκοπτη
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλους τους χώρους του
Κέντρου και εξέταση εναλλακτικών τρόπων πλήρους
ηλεκτροδότησης σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης στη
λειτουργία του υποσταθµού της ΑΗΚ.



Αντικατάσταση, εντός των επόµενων ηµερών, των
αντίσκηνων µε τα ήδη υπάρχοντα αλλά ασυναρµολόγητα
προκατασκευασµένα
σπιτάκια
και
υλοποίηση
των
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απαιτούµενων εργασιών διαµόρφωσης του εδάφους προς
αποφυγή των προβληµάτων που παρατηρούνταν σε περιόδους
έντονων βροχοπτώσεων, στους χώρους καραντίνας.


Αύξηση του αριθµού των χώρων υγιεινής, ιδίως στους
χώρους της καραντίνας/αποµόνωσης και επίλυση του
προβλήµατος της απρόσκοπτης παροχής ζεστού νερού.



Ανάγκη για καθηµερινή παρουσία ιατρού και την αύξηση
του αριθµού των νοσηλευτών στο Κέντρο, καθώς και για
την επίλυση των προβληµάτων που παρατηρούνταν µε τις
ελλείψεις στη διάθεση φαρµάκων και στην καθυστέρηση
έκδοσης των Καρτών Υγείας στους διαµένοντες.

Η Έκθεση11 υποβλήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2020, στους Υπουργούς
Εσωτερικών και Υγείας και κοινοποιήθηκε στη Διεθύντρια των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για συντονισμό και εξέταση
όλων των ενδεχομένων μέτρων προς υλοποίηση των εισηγήσεων
(Αρ. Φακ. ΑΥΤ. 27/2020 και Ε.Μ.Π.Τ. 6/2020).

11

ΕΜΠΤ 6/2020 ημερ. 9 Δεκεμβρίου 2020
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6. Εκστρατείες Ενημέρωσης
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6.

Εκστρατείες Ενημέρωσης
COVID-19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Με την έλευση της πανδημίας του ιού COVID-19 στην Κύπρο και
των περιορισμών που τέθηκαν από την Πολιτεία για πρόληψη
της εξάπλωσής της, το Γραφείο μας, ως προασπιστής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέθηκε σε εγρήγορση, προκειμένου
να παρέμβει και να βοηθήσει κάθε πιθανή παραβίαση τους.
Με γνώμονα τα πιο πάνω, από τον περασμένο Μάρτιο, το Γραφείο
μας διεξάγει Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε
σχέση με τον ιό COVID-19 και την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος στην
ιστοσελίδα του Γραφείου μας, ο οποίος περιλαμβάνει
συνδέσμους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με
την πανδημία COVID-19, καθώς και τις παρεμβάσεις μας
σχετικά με το COVID-19 και γενικότερα τον αντίκτυπό του στα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Περαιτέρω, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα,
προβήκαμε σε σειρά παρεμβάσεων με την υποβολή συγκεκριμένων
εισηγήσεων για την απάμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που
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παρατηρούνται κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
τόσο ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), ως
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (EQUALITY
BODY) ως Μηχανισμός Παρακολούθησης Εφαρμογής της Σύμβασης
του ΟΗΕ για ΑμεΑ αλλά και ως Μηχανισμός Πρόληψης των
Βασανιστηρίων (NPM),οι οποίες ενόψει της σημερινής μέρας
ενοποιήθηκαν σε μια ειδική έκδοση ώστε να αποτελέσουν ένα
εύχρηστο
εργαλείο
ενημέρωσης
και
διεκδίκησης
των
δικαιωμάτων.
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Σημαντικό ποσοστό από τις εν λόγω Παρεμβάσεις, υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Εθνικός
Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων ή/και συνδυαστικά με
άλλες αρμοδιότητές της και αναφέρονται επιγραμματικά πιο
κάτω, καθότι σχετική αναφορά σ’ αυτές γίνεται στο Κεφάλαιο
5 «Σημαντικότερες Εκθέσεις & Παρεμβάσεις».

Παρέμβαση/Ενημέρωση αναφορικά
με τη λήψη μέτρων πρόληψης της
εξάπλωσης του ιού COVID - 19
σε
χώρους
όπου
άτομα
στερούνται της ελευθερίας τους
ή τελούν υπό περιορισμό ως
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης
των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης και
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή
Τιμωρίας (26 Μαρτίου 2020)

Έκθεση αναφορικά με τα μέτρα
πρόληψης για τον περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού COVID19
στα
Κέντρα
Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου
ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
&
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης
των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης
ή Τιμωρίας (23 Απριλίου 2020)
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Αυτεπάγγελτη
Τοποθέτηση
αναφορικά με τη λήψη μέτρων που
αφορούν τις στέγες ηλικιωμένων
για αντιμετώπιση της εξάπλωσης
της πανδημίας του ιού COVID-19
και την μετά COVID-19 εποχή ως
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών
Σκληρής,
Απάνθρωπης
ή
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή
Τιμωρίας (11 Αυγούστου 2020)

Έκθεση αναφορικά με την
επίσκεψη που διενεργήθηκε
στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας
στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ως
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης
των Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης
και
Εξευτελιστικής
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (16
Σεπτεμβρίου 2020)

Έκθεση
αναφορικά
με
την
επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής
Υποδοχής
και
Φιλοξενίας
Μεταναστών
«Πουρνάρα»
στην
Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4
Δεκεμβρίου 2020, ως Εθνικός
Μηχανισμός
Πρόληψης
των
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών
Σκληρής,
Απάνθρωπης
ή
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή
Τιμωρίας & ως Εθνική Αρχή
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
(9
Δεκεμβρίου 2020)
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7. Άλλες Δράσεις
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7.

Άλλες Δράσεις
Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

Η Επίτροπος, στις 13 Μαΐου 2020, είχε συνάντηση με
την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στην
Κύπρο (UNHCR Cyprus) κ. Katja Saha Savarimuthu και
συνεργάτες της κατά τη διάρκεια της οποίας, συζητήθηκε η
Έκθεση που υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά
με το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών
«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά και το Κέντρο Φιλοξενίας
Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και οι αναμενόμενες εξελίξεις.

Κατά τη συνάντηση η Επίτροπος ενημέρωσε τους εκπροσώπους
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της UNHCR για τη απάντηση που έλαβε από το Υπουργό
Εσωτερικών σε σχέση με την μερική υλοποίηση των ενεργειών
στις οποίες έχει προβεί σε συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της
μετά την υποβολή της εν λόγω Έκθεσης, υπό την ιδιότητά της
ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικός Μηχανισμός
Πρόληψης Βασανιστηρίων, αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για
το περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα εν λόγω
κέντρα.
Οι δε εκπρόσωποι της UNHCR μετέφεραν στην Επίτροπο τους
προβληματισμούς τους όπως έχουν περιέλθει στην αντίληψη τους
αναφορικά με την κατάσταση στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και
Κοφίνου και έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις
ενδεχόμενες προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν μετά την
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Ενδεικτικές αναφορές στο έργο του Μηχανισμού


Association for the Prevention of Torture (APT)

Guidance: Monitoring Places of Detention through the COVID19 Pandemic (2020)

«…ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Τον Μάρτιο του 2020, η Επίτροπος υπό την αρμοδιότητά της ως
NPM, ο αποτάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην Τοποθέτηση της περιλήφθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες και
συστάσεις,
κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων
συστάσεων, στη βάση των αρχών της CPT, αναφορικά με τη
μεταχείριση των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους
στο πλαίσιο της πανδημίας του ιού COVID-19 και κάλεσε την
Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει.
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…το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στην τροποποίηση του
σχετικού Νόμου και, ως εκ τούτου, 137 κρατούμενοι
αποφυλακίστηκαν πρόωρα από τις Κεντρικές Φυλακές. Ορισμένοι
κρατούμενοι εντάχθηκαν στην Ανοιχτή Φυλακή ενώ άλλου
ξεκίνησαν να εκτίουν το υπόλοιπο της ποινής τους στο σπίτι,
υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση…
Αυτά τα μέτρα συνέβαλαν σημαντικά στην αποσυμφόρηση του
υπερπληθυσμού των φυλακών…»
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European NPM Forum

European NPM Newsletter March – April 2020
«…Στις 26 Μαρτίου 2020, η Επίτροπος, υπό την ιδιότητά της
ως NPM, απηύθυνε επιστολή/δήλωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η δήλωση
περιείχε
έναν
κατάλογο
κατευθυντήριων
γραμμών
και
συγκεκριμένων συστάσεων, σύμφωνα με τη δήλωση αρχών της CPT
και ζήτησε τη συμμόρφωση των Υπουργείων με αυτές. Μετά την
παρέμβαση της Επιτρόπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε
στην τροποποίηση του σχετικού νόμου και, ως επακόλουθο, 137
κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν πρόωρα από τις Κεντρικές
Φυλακές…
…Ορισμένοι κρατούμενοι τέθηκαν υπό το Σχέδιο Ανοιχτής
Φυλακής, ενώ άλλοι ξεκίνησαν να εκτίουν το υπόλοιπο της
ποινής τους στο σπίτι, υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση
(βραχιόλι). Τα εν λόγω μέτρα συνέβαλαν σημαντικά στην
αποσυμφόρηση του υπερπληθυσμού των Φυλακών…
Η Επίτροπος, την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός
για την Προώθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες, εξέδωσε Τοποθέτηση ημερομηνίας 3
Απριλίου 2020, αναφορικά με την πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία σε πληροφορίες που σχετίζονται με την πανδημία
COVID -19. Η Τοποθέτηση διαβιβάστηκε στα αρμόδια υπουργεία,
τα οποία είναι επίσης αρμόδια για την εποπτεία των
ψυχιατρικών ιδρυμάτων και των χώρων εποπτεύουν επίσης τα
ψυχιατρικά ιδρύματα και των σπιτιών κοινωνικής πρόνοιας.
Στις 9 Απριλίου 2020, ο NPM πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη
στο Κέντρο προσωρινής υποδοχής μεταναστών Κοκκινοτριμιθιάς,
για να παρατηρήσει την εφαρμογή των μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και τη διασφάλιση,
υπό αυτές τις συνθήκες, των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους…

82

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

…έπειτα από γραπτή επικοινωνία μεταξύ του NPM και του
Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,
δύο άτομα που είχαν συλληφθεί δυνάμει του περί Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης Νόμου, αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους….
…Παρότι αναφέρθηκε μόνο μία περίπτωση κορωνοϊού σε χώρους
κράτησης,
Επίτροπος, υπό την ιδιότητά της ως NPM, θα
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εισηγείται
στις αρμόδιες Αρχές τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα πρέπει να
λαμβάνονται…».



International Ombudsman Institute (IOI)

Έκθεση: Μέτρα για την πρόληψη του COVID-19 σε χώρους όπου
οι άτομα στερούνται της ελευθερίας τους
«…κρίθηκε απαραίτητη μια επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και
Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοκκινοτριμιθιά (για τους
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Αιτούντες Διεθνή Προστασία), προκειμένου να επανεξεταστούν
οι συνθήκες διαβίωσης όλων των διαμενόντων, όσον αφορά στη
διατήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους,
με βάση τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την καταπολέμηση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού…»



European Network of Equality Bodies (Equinet)

Η απάντηση του Equinet στο COVID-19
«…Η Επίτροπος, υπό την αρμοδιότητά της ως εθνικός Μηχανισμός
Πρόληψης Κύπρου (NPM), δημοσίευσε Τοποθέτηση...περιείχε ένα
κατάλογο
κατευθυντήριων
οδηγιών
και
συγκεκριμένων
συστάσεων, στη βάση των Αρχών της CPT αναφορικά με τη
μεταχείριση των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους
στο πλαίσιο της πανδημίας του ιού COVID-19…
Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνική Αρχή
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) και Εθνικός Μηχανισμός
Πρόληψης (NPM), πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών στην
Κοκκινοτριμιθιά, για να παρατηρήσει την εφαρμογή των μέτρων
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που
στερούνται της ελευθερίας τους υπό αυτές τις συνθήκες…»



European Network of National Human Rights Institutions
(ENNHRI)

Παραδείγματα πώς απαντούν τα NHRI στο COVID-19
«…Τοποθέτηση σχετικά με τα μέτρα για τα άτομα που στερούνται
της ελευθερίας τους, στο πλαίσιο του κορωνοϊού…
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…Eπίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας
Μεταναστών στο Κοκκινοτριμιθιά, για την παρακολούθηση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που στερούνται της
ελευθερίας τους κατά την πανδημία COVID-19…
…Τοποθέτηση σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για την πρόληψη
της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Διαμονής στην Κοκκινοτριμιθιά και Κοφινού…».



Commonwealth
Forum
Institutions (CFNHRI)

of

National

Human

Rights

Κύπρος - Σεβασμός των δικαιωμάτων των φυλακισμένων και των
ατόμων που τελούν υπό κράτηση
«…Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων εξέδωσε δήλωση αναφορικά με τα με τα ληφθέντα
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μέτρα για τα άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους, στο
πλαίσιο του κορωνοϊού.
Παρότι τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID19, δύνανται να εκληφθούν ως αναγκαία, υπογραμμίζει ότι τα
θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά, με ιδιαίτερη
προσοχή στις ευάλωτες ομάδες.
Σημείωσε επίσης ότι τα κράτη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να
διασφαλίζουν την πρόσβαση των Μηχανισμών Παρακολούθησης σε
όλους τους χώρους κράτησης…».
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Συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων
Κάθε χρόνο η Επίτροπος προσκαλείται να παραστεί σε
συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτρόπων για να εκφράσει
τις απόψεις της σε σχέση με πρόνοιες νομοθεσιών ή θεμάτων
που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η Επίτροπος ή/ και
Λειτουργοί του Γραφείου, συμμετείχαν, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης
των Βασανιστηρίων, στις ακόλουθες συνεδριάσεις των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών
 Στις 22 Ιουνίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και
Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε η κατάσταση που
επικρατεί στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου
στην Κοκκινοτριμιθιά.
 Στις 29 Ιουνίου και 7 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργοί του
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών
Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά τις οποίες υπήρξε
ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος.
 Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών
και Γυναικών, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για τη
λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος και η ανάγκη λήψης
μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων.
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 Στις 19 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών
και Γυναικών, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για τις
εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’
Αδεία.
 Στις 9 και 23 Νοεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών
Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το
θέμα «Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του
2020».

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων


Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά την
οποία συζητήθηκε το θέμα «Ο περί του πρόσθετου
πρωτοκόλλου στη σύμβαση κατά του εγκλήματος μέσω
διαδικτύου, αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων
ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω
συστημάτων
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
(Κυρωτικός)
Τροποποιητικός Νόμος του 2019».



Την 1η Δεκεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά την οποία
συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της Σύμβασης κατά των
Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Προαιρετικό
Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2020».
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Συμμετοχή σε συνέδρια/εκπαιδεύσεις/εκδηλώσεις


23 Απριλίου 2020 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε
στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (Association for the
Prevention of Torture - APT), με θέμα «Monitoring
places of detention and Do no Harm Principle: from
theory to practice».



Στις 20 Μαΐου, 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2020 Λειτουργός
του Γραφείου συμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις
που πραγματοποιήθηκαν από το Ludwig
Boltzmann
Institute of Human Rights, με θέμα «Monitoring Prison
Violence»,
στα
πλαίσια
του
προγράμματος
για
Ευρωπαϊκούς
ΕΜΠΒ,
“Working
towards
harmonized
detention standards in the EU – the role of NPMs”.



Στις 17 Ιουνίου 2020
Λειτουργός του Γραφείου
συμμετείχε στη 41η
(διαδικτυακή) συνάντηση της
Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT),
στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών
Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων (NPM).
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