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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Βάσει των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2(ΙΙΙ)/2009, με τον οποίο η Κύπρος κύρωσε το 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των 

Βασανιστηρίων και άλλων μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής 

Μεταχείρισης ή  Τιμωρίας, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει ελεύθερα, 

ανεμπόδιστα και απροειδοποίητα επισκέψεις σε χώρους όπου άτομα 

στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο 2020-2022, πραγματοποιήσαμε πέραν των 

δεκαπέντε (15) απροειδοποίητων επισκέψεων στις Κεντρικές Φυλακές, για την 

ολιστική εξέταση και διερεύνηση των προβλημάτων που ενδεχομένως να 

ανακύπτουν σε ένα χώρο όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους, αλλά 

και μετά την υποβολή ατομικών  παραπόνων.   

 

Ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού και των αυξημένων υγειονομικών μέτρων 

πρόληψης που είχαν ληφθεί από την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα από την 

Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η παρούσα 

έρευνα είχε ανασταλεί, με γνώμονα και κύριο μέλημα τη  διασφάλισης της υγείας 

των κρατουμένων και συνεχίστηκε όταν το επέτρεψαν οι επιδημιολογικές 

συνθήκες. 

 

Περαιτέρω, τα ευρύτερα ζητήματα που προκύπτουν στις Κεντρικές Φυλακές 

τυγχάνουν συστηματικής παρακολούθησης και μέσω του αριθμού παραπόνων 

που υποβάλλονται και διερευνώνται από το Γραφείο μου, είτε από τους ίδιους 

τους κρατούμενους είτε από τους οικείους ή/και αντιπροσώπους τους.  

 

Στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται τα όσα ανέκυψαν από τις επισκέψεις 

στις Κεντρικές Φυλακές, οι σχετικές παρατηρήσεις επ’ αυτών, καθώς και 

συγκεκριμένες εισηγήσεις αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης και τη 

γενικότερη μεταχείριση των κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές.  
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Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ   

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT), πραγματοποίησε 

την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2017 (7η περιοδική 

επίσκεψη). Η αντιπροσωπεία της CPT διενήργησε επισκέψεις σε διάφορους 

χώρους στέρησης της ελευθερίας, περιλαμβανομένων και των Κεντρικών 

Φυλακών, με σκοπό την εξέταση της μεταχείρισης των ατόμων που κρατούνται 

στους χώρους αυτούς, καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης τους.  

 

Ειδικά για τις Κεντρικές Φυλακές, η CPT στη σχετική Έκθεση της που δημοσιεύθηκε 

τον Απρίλιο του 2018, έκανε αναφορά σε συγκεκριμένες θετικές αλλαγές που 

είχαν παρατηρηθεί από την προηγούμενη επίσκεψη της στον εν λόγω χώρο 

κράτησης, όπως οι συνθήκες διαβίωσης στην Πτέρυγα γυναικών, η καλύτερη 

επαφή με τον έξω κόσμο και η παροχή βελτιωμένων ιατρικών υπηρεσιών στους 

κρατούμενους.  

 

Συνοπτικά, τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις της CPT που προέκυψαν κατά την 

τελευταία επίσκεψη της αντιπροσωπείας της στις Κεντρικές Φυλακές, ήταν τα 

ακόλουθα1:  

 

 Υπερπληθυσμός κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές 

 

 Ισχυρισμοί κρατουμένων για περιστατικά σωματικής και λεκτικής 

κακομεταχείρισής τους από δεσμοφύλακες.   

 

 Αναφορά για τον προβληματικό τρόπο που αντιμετωπίζονταν τα 

περιστατικά βίας μεταξύ κρατουμένων από τη διεύθυνση και το 

                                                 
1 Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 2 to 9 February 2017, 

pages 39-54, 26 April 2018, https://rm.coe.int/16807bf7b4 

https://rm.coe.int/16807bf7b4
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προσωπικό (π.χ. μη καταγραφή περιστατικών βίας, μη έγκαιρη 

παρέμβαση δεσμοφυλάκων και ελλιπή μέτρα για αντιμετώπιση του 

φαινομένου). 

 

 Συνθήκες κράτησης συγκεκριμένου κρατούμενου στο φρουραρχείο οι 

οποίες παρέπεμπαν σε καθεστώς απομόνωσης (μικρός χώρος, χωρίς 

παράθυρο και χώρο υγιεινής, χωρίς άσκηση) 

 

 Καθυστέρηση ανταπόκρισης δεσμοφυλάκων σε περιπτώσεις 

κρατουμένων οι οποίοι επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τις κοινές 

τουαλέτες της πτέρυγάς τους, κατά τη διάρκεια της νύχτας και ανεπαρκής 

ιδιωτικότητα κατά τη χρήση των τουαλέτων εντός των κελιών.  

 

 Έλλειψη πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με τους 

κρατούμενους να παραμένουν για μεγάλο διάστημα της ημέρας 

αδρανείς, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κρατουμένων που εκτίαν ισόβια 

ποινή φυλάκισης, ενώ αλλοδαποί κρατούμενοι ισχυρίζονταν ότι  είχαν 

περιορισμένη πρόσβαση σε δημιουργικές δραστηριότητες. 

 

 Η παροχή των φαρμάκων γινόταν από δεσμοφύλακες και όχι από 

νοσηλευτές/προσωπικό φαρμακείου. 

 

 Ελλιπής/τυπική καταγραφή σωματικών τραυματισμών από ιατρικούς 

λειτουργούς, κατά την εισδοχή κρατουμένων στις φυλακές ή μετά από 

βίαιο περιστατικό εντός των φυλακών.  

 

 Ζητήματα ιατρικής εμπιστευτικότητας, καθότι οι δεσμοφύλακες είχαν 

πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους κρατούμενων.  
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 Ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στην Πτέρυγα 10 (μειωμένη 

πρόσβαση σε φυσικό/τεχνικό φωτισμό στα δωμάτια, λίγος χρόνος 

προαυλισμού, περιορισμένες δραστηριότητες εντός της πτέρυγας).  

 

 Απουσία κεντρικού μητρώου καταγραφής των περιστατικών 

αυτοτραυματισμού και αποπειρών αυτοκτονιών. 

 

 Προβληματικό πειθαρχικό σύστημα με συστηματική χρήση του μέτρου 

άμεσου εγκλεισμού κρατούμενου στο κελί του μέχρι και έξι ημέρες, για 

σκοπούς έρευνας πειθαρχικού παραπτώματος, καθώς και μη τήρηση 

μητρώου χρήσης του εν λόγω μέτρου.  

 

 Καθυστέρηση στην εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων και επιβολής 

μέτρων για πειθαρχικά παραπτώματα.  

 

 Παράπονα από αλλοδαπούς κρατούμενους για μη ενημέρωση τους 

αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη μη ένταξή 

τους στην ανοικτή φυλακή. 

 

 Μη ανταπόκριση της Διεύθυνσης σε παράπονα που υποβάλλονταν από 

κρατούμενους. 

 

 

 

Γ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

 

Όπως έχει ήδη προλεχθεί, την περίοδο 2020-2022 πραγματοποιήθηκαν πέραν 

των δεκαπέντε επισκέψεων στις Κεντρικές Φυλακές, στο πλαίσιο των οποίων 

είχαμε συναντήσεις με τη Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών κ. Άννα 

Αριστοτέλους, την Υποδιευθύντρια κ. Αθηνά Δημητρίου  με Δεσμοφύλακες και 

κρατούμενους . Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συζητήθηκαν διάφορα 
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ζητήματα που άπτονταν της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των φυλακών, 

καθώς και τυχόν προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και απασχολούν, αφενός 

τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, αφετέρου, δε, τους κρατουμένους που 

διαμένουν σ’ αυτές.  

 

Περαιτέρω, επιθεωρήθηκαν όλες οι πτέρυγες των Κεντρικών Φυλακών, 

μελετήθηκαν/επιθεωρήθηκαν (δειγματοληπτικά) φάκελοι κρατουμένων και 

διενεργήθηκαν εμπιστευτικές συνεντεύξεις με σημαντικό αριθμό κρατουμένων 

από όλες τις Πτέρυγες.  

 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των 

κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κεντρικές Φυλακές, 

σχετικά με τις συνθήκες κράτησης και τη μεταχείριση των κρατουμένων και η 

συγκριτική αντιπαράθεσή τους με τα όσα είχαν επισημανθεί στις προηγούμενες 

σχετικές επί του θέματος Εκθέσεις που υποβλήθηκαν από το Γραφείο μου, ως 

επίσης και με τις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των 

Βασανιστηρίων (CPT) μετά και την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο τον 

Φεβρουάριο του 2017.  

 

 

 

 

• Συνεργασία με τη Διεύθυνση και το προσωπικό  

 

 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις Κεντρικές Φυλακές, η συνεργασία με τη 

Διεύθυνση, καθώς και με το υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί στις Κεντρικές 

Φυλακές ήταν υποδειγματική και αγαστή και άπαντες ήταν γνώστες των 

εξουσιών και αρμοδιοτήτων μας ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των 

Βασανιστηρίων (ΝΡΜ), περιλαμβανομένης και της εξουσίας που μας παρέχεται 

από το οικείο νομικό πλαίσιο, ως έχει τροποποιηθεί, για τη διενέργεια 
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απροειδοποίητων επισκέψεων στους χώρους όπου άτομα στερούνται της 

ελευθερίας τους.  

 

Επί τούτου, επικροτώ την εποικοδομητική συνεργασία της Διεύθυνσης και του 

προσωπικού που υπηρετεί στις Κεντρικές Φυλακές με τους Λειτουργούς του 

Γραφείου μου και προσβλέπω στη συνέχισή της για την από κοινού 

αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων και προκλήσεων που ανακύπτουν και 

άπτονται της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Κεντρικών Φυλακών, καθώς 

και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των κρατουμένων. 

 

 

• Μέτρα Πρόληψης & Αντιμετώπισης του ιού Covid-19  

 

 

Ένεκα του αυξημένου κινδύνου ευρείας διασποράς του ιού Covid-19 στο χώρο 

των Κεντρικών Φυλακών, εν συναρτήσει με τον υπερπληθυσμό και της 

παρουσίας προσώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, η Διεύθυνση των 

Κεντρικών Φυλακών έλαβε από πολύ νωρίς και συνεχίζει να λαμβάνει αυστηρά 

προστατευτικά μέτρα, αυστηρότερα, από αυτά που λαμβάνονται για τον 

γενικότερο πληθυσμό της χώρας, για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού στο 

κλειστό αλλά και ευάλωτο περιβάλλον των Κεντρικών Φυλακών.  

 

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών, από τις 10 Μαρτίου 2020, 

προχώρησε στην λήψη γενικών και ειδικών προληπτικών μέτρων, αναφορικά με 

τους κρατούμενους, τους νεοεισερχόμενους κρατούμενους, το σωφρονιστικό 

προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, το Ιατρικό προσωπικό, το προσωπικό των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του 

Τμήματος Δημοσιών Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

και του υπόλοιπου προσωπικού που εργάζεται στο Τμήμα, τους επισκέπτες, τους 

Δικηγόρους, τους προμηθευτές, καθώς και για οποιοδήποτε πρόσωπο 

προσέρχεται στο χώρο των Κεντρικών Φυλακών, για εργασία. Τα εν λόγω μέτρα 

αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις εξελίξεις και τα 



8 

μέτρα που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση και, ειδικότερα, από το Υπουργείο 

Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

  

Επί του προκειμένου, επισημαίνεται ότι τον Μάρτιο του 2020, δηλαδή με την 

εμφάνιση της πανδημίας στην Κύπρο, υποβάλαμε , υπό την αρμοδιότητά  ως 

Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών 

Σκληρής, Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης, την Παρέμβαση με αρ. 

φακ. Ε.Μ.Π.Τ. 1/2020 αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης για περιορισμό 

της εξάπλωσης του ιού covid-19, σε χώρους όπου άτομα στερούνται της 

ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό.  

 

Στην εν λόγω Παρέμβαση χαιρετίσαμε  με ικανοποίηση τα μέτρα που είχε τότε 

ανακοινώσει το Τμήμα Φυλακών για προστασία των κρατουμένων και του 

προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών και είχαμε εισηγηθεί την περαιτέρω λήψη 

τέτοιων μέτρων στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών που είχε εκδώσει η 

Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

Σε άλλη δε Τοποθέτηση μας, στο πλαίσιο διερεύνησης παραπόνων που είχαν 

υποβληθεί στο Γραφείο μου από συγγενείς κρατουμένων, οι οποίοι εξέφραζαν 

ανησυχίες για την υγεία των συγγενικών τους προσώπων, είχα σημειώσει ότι το 

Τμήμα Φυλακών είχε προχωρήσει στην έγκαιρη και στοχευμένη λήψη 

προληπτικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19, υπό 

καθεστώς διαφάνειας και στη βάση πλήρους συμμόρφωσής και σύμπνοιας με 

τις συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Υγείας, του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Επιτροπής Πρόληψης των 

Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

 

• Κτιριακές Εγκαταστάσεις    

 

 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%252520Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%252520Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%252520Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%252520Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
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Παρότι η υλικοτεχνική υποδομή των Κεντρικών Φυλακών έχει βελτιωθεί, οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν ανεπαρκείς για την κράτηση τόσο 

μεγάλου αριθμού κρατουμένων. Παρά, δε, την προσπάθεια για να διατηρηθούν 

σε καλή κατάσταση οι χώροι κράτησης, η υποδομή παραμένει πεπαλαιωμένη 

με επακόλουθο οι προσπάθειες που καταβάλλονται να μην επιφέρουν την 

αναμενόμενη βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. 

 

Η ανεπάρκεια των κτιριακών υποδομών των Κεντρικών Φυλακών, εν συναρτήσει 

με τον υπερπληθυσμό (εκτενέστερη αναφορά γίνεται πιο κάτω) έχει ως 

αποτέλεσμα οι κρατούμενοι, σε πολλές περιπτώσεις, να μοιράζονται τα κελιά, 

τα οποία δεν διαθέτουν ικανοποιητικό μέγεθος για να φιλοξενήσουν μεγάλο 

αριθμό ατόμων, με επακόλουθο, αφενός να μην διασφαλίζεται επαρκής χώρος 

για κάθε κρατούμενο βάσει των διεθνών προτύπων, αφετέρου, δε, να μην 

εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης, όπως συστήνει η CPT2.  

 

Οι εγκαταστάσεις των Κεντρικών Φυλακών, χωρίζονται σε δύο μέρη, στην 

Κλειστού τύπου Φυλακή και στην Ανοικτού τύπου Φυλακή. Παράλληλα, τόσο 

στην Κλειστή Φυλακή, όσο και στην Ανοικτή, υπάρχει διαχωρισμός σε Πτέρυγες 

και βοηθητικές εγκαταστάσεις.   

 

Η Κλειστή Φυλακή, στην οποία φιλοξενείται ο μεγαλύτερος όγκος του 

πληθυσμού των Κεντρικών Φυλακών, αποτελείται από τις πιο κάτω Πτέρυγες: 

 

 Πτέρυγα 1Α  

 

Στην εν λόγω Πτέρυγα φιλοξενούνται ενήλικες καταδικασθέντες άντρες. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο στην συγκεκριμένη Πτέρυγα μπορεί να φιλοξενηθεί και ενήλικας 

                                                 

2
 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 English - Living space per prisoner in prison establishments 



10 

υπόδικος άντρας. Συνήθως πρόκειται για υπότροπο. Η Πτέρυγα έχει δικό της 

χώρο προαυλισμού, γήπεδο καλαθόσφαιρας και γυμναστήριο. Οι κρατούμενοι 

της Πτέρυγας, μεταβαίνουν και σιτίζονται στην τραπεζαρία του μαγειρείου των 

Πτερύγων 1&2.   

 

 Πτέρυγα 1Β  

  

Στην εν λόγω Πτέρυγα φιλοξενούνται ενήλικες άντρες καταδικασθέντες για 

σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών. Η Πτέρυγα, αρχικά, αφορούσε όλους 

τους σεξουαλικά αδικοπραγούντες, ανεξαιρέτως της φύσης του σεξουαλικού 

αδικήματος το οποίο διέπραξαν. Σήμερα, ωστόσο, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία φιλοξενούνται σεξουαλικά αδικοπραγούντες κατά ανηλίκων λόγω 

της ραγδαίας αύξησης των σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών και 

ανήλικων. Η Πτέρυγα έχει δικό της ανεξάρτητο χώρο προαυλισμού. Οι 

κρατούμενοι της Πτέρυγας, μεταβαίνουν και σιτίζονται στην τραπεζαρία του 

μαγειρείου των Πτερύγων 1&2, σε διαφορετικές ωστόσο ώρες, από τους 

κρατούμενους των υπόλοιπων Πτερύγων.   

 

Όπως διαπιστώθηκε, στον εξωτερικό χώρο της Πτέρυγας είναι τοποθετημένο το 

κουτί παραπόνων προς το Γραφείο μου, πλην όμως ακριβώς πάνω από αυτό 

είναι εγκατεστημένη η κάμερα ασφαλείας, γεγονός που πιθανόν να επενεργεί 

ανασταλτικά για τους κρατούμενους που ενδεχομένως να επιθυμούν να 

υποβάλουν οποιοδήποτε παράπονο στο Γραφείο μου.   

 

 Πτέρυγες 2Α και 2Β  

 

Στις εν λόγω Πτέρυγες φιλοξενούνται ενήλικες καταδικασθέντες άντρες. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο στις συγκεκριμένες Πτέρυγες μπορεί να φιλοξενηθεί και ενήλικας 

υπόδικος άντρας. Συνήθως πρόκειται για υπότροπο. Οι Πτέρυγες έχουν δικούς 

τους χώρους προαυλισμού, γήπεδα καλαθόσφαιρας και γυμναστήρια. Οι 
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κρατούμενοι των εν λόγω Πτερύγων, μεταβαίνουν και σιτίζονται στην 

τραπεζαρία του μαγειρείου των Πτερύγων 1&2.   

 

 Πτέρυγα 3 

 

Στην εν λόγω Πτέρυγα φιλοξενούνται μόνο γυναίκες, καταδικασθείσες ή 

υπόδικες, ενήλικες, νεαρές και/ή ανήλικες, χωρίς ειδικό περιορισμό. Η Πτέρυγα 

έχει δικό της χώρο προαυλισμού, γήπεδο καλαθόσφαιρας, γυμναστήριο, 

εργαστήρια και σχολείο. Οι κρατούμενες, σιτίζονται εντός της Πτέρυγας τους, 

αφού το κάθε γεύμα τους διανέμεται σε ειδικό πακέτο από το μαγειρείο των 

Πτερύγων 1&2.   

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στη γυναικεία πτέρυγα έχουν βελτιωθεί, με τη 

λειτουργία του νέου κτηρίου το 2016, τα κελιά του οποίου βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση, έκαστο διαθέτει τουαλέτα που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των 

ατόμων που τη χρησιμοποιούν και η κατάσταση των μπάνιων κρίνεται ως πολύ 

ικανοποιητική.   

 

Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει στον χώρο το παλαιό κτίριο στο οποίο 

στεγάζονται υπόδικες, ζήτημα το οποίο προβληματίζει. Ειδικότερα, ο 

συγχρωτισμός υπόδικων με κατάδικους δεν συνάδει με τις συστάσεις και 

εισηγήσεις της CPT, βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια 

διαχωρισμού των συγκεκριμένων κατηγοριών κρατουμένων3.  

 

 Πτέρυγες 4 και 4Α  

 

Οι εν λόγω Πτέρυγες, είναι μικρής χωρητικότητας και εν πολλοίς απομονωμένες, 

από τις υπόλοιπες Πτέρυγες. Σε αυτές φιλοξενούνται ενήλικοι καταδικασθέντες, 

οι οποίοι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και/ή αυξημένης παρακολούθησης. Στις 

συγκεκριμένες Πτέρυγες τοποθετείται, συνήθως μετά από διαβούλευση της 

                                                 
3 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 English-Remand Detention  
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Διεύθυνσης του Τμήματος με την Ψυχίατρο, ο ευάλωτος πληθυσμός των 

φυλακών, οι οποίοι λόγω ειδικών συνθήκων, ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στις υπόλοιπες Πτέρυγες που φιλοξενείται ο γενικός πληθυσμός.  

 

Στις εν λόγω Πτέρυγες, οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες, ενώ 

στον εξωτερικό χώρο μόλις πρόσφατα δημιουργήθηκαν χώροι για δημιουργική 

απασχόληση των κρατουμένων. Επίσης αναμένεται σύντομα να λειτουργήσει 

και σχολείο.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις Πτέρυγες 4 & 4Α, μετά από σύσταση της 

Ψυχιάτρου του Τμήματος, τοποθετούνται προσωρινά, ως μεταβατικό στάδιο, 

πριν επιστρέψουν στις Πτέρυγες του γενικού πληθυσμού και καταδικασθέντες, οι 

οποίοι έτυχαν ψυχιατρικής νοσηλείας στην Πτέρυγα 10, η οποία λειτουργεί ως 

ειδική Πτέρυγα για ψυχιατρική παρακολούθηση.  

 

Οι εν λόγω Πτέρυγες, έχουν η καθεμιά ξεχωριστό χώρο προαυλισμού και οι 

κρατούμενοι σιτίζονται εντός των Πτερύγων τους, αφού το κάθε γεύμα τους 

διανέμεται σε ειδικό πακέτο από το μαγειρείο των Πτερύγων 1 & 2.   

 

Εντούτοις, στην Πτέρυγα 4 δεν υπάρχει, όπως διαπιστώθηκε από τις επισκέψεις 

των Λειτουργών του Γραφείου μου, αίθουσα τραπεζαρίας, με αποτέλεσμα οι 

κρατούμενοι να παίρνουν το γεύμα τους εντός των θαλάμων. 

 

Κάτι άλλο που επίσης διαπιστώθηκε από τις επισκέψεις, είναι ότι οι  τουαλέτες  

στην Πτέρυγα 4 βρίσκονται μεν εντός των κελιών, πλην όμως δεν υπάρχει 

οποιοδήποτε διαχωριστικό τοιχίο ή άλλη διαμόρφωση που να διασφαλίζει την 

ιδιωτικότητα των κρατουμένων που τα χρησιμοποιούν, με επακόλουθο η 

τουαλέτα  να είναι ορατή από την πόρτα του κελιού. 

 

Περαιτέρω, παρότι στην εν λόγω Πτέρυγα υπάρχει κελί ασφαλείας που 

χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την προστασία του ίδιου του 

κρατουμένου, δεν υπάρχει άμεση οπτική επαφή καθ’ όλο το 24ωρο των 
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δεσμοφυλάκων με τους κρατούμενους που φιλοξενούνται στο εν λόγω κελί, 

γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την ασφάλεια των κρατουμένων κατά την 

περίοδο που παραμένουν σ’ αυτό.  

 

Η δε Πτέρυγα 4Α είναι διαχωρισμένη σε δύο θαλάμους, στον ένα εκ των οποίων 

διέμεναν οκτώ άτομα και στον άλλο ένα άτομο, κατόπιν επιθυμίας που είχε ο 

ίδιος εκφράσει. Όπως διαπιστώθηκε, στην εν λόγω Πτέρυγα δεν υπήρχαν 

ερμάρια για τα προσωπικά αντικείμενα των κρατουμένων, ενώ τα στρώματα 

των κρεβατιών ήταν σε κακή κατάσταση. 

 

Επίσης, αρκετοί από τους κρατούμενους είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους 

για το γεγονός ότι συγκρατούμενοι τους κάπνιζαν εντός της Πτέρυγας, γεγονός 

που, όπως ανέφεραν, παραβίαζε το δικαίωμα τους στην υγεία και στον καθαρό 

αέρα. 

 

Σημειώνεται ότι και στις δύο Πτέρυγες ήταν έντονος η υπερπληθυσμός, ενώ 

αρκετοί εκ των κρατουμένων είχαν επισημάνει ότι δεν υπήρχαν πλυντήρια για να 

πλένουν οι ίδιοι τα ρούχα τους.  

 

Σημειώνεται δε, περεταίρω πως  στους διαμένοντες στις εν λόγω Πτέρυγες δεν 

παρέχεται οποιαδήποτε εκπαίδευση, αφού δεν συμμετέχουν στα σχολεία των 

Φυλακών, ούτε έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δημιουργική απασχόληση. 

 

 

 

 Πτέρυγες 5Α και 5Β 

 

Στις εν λόγω Πτέρυγες φιλοξενούνται ενήλικες υπόδικοι άντρες. Οι Πτέρυγες 

έχουν δικό τους χώρο προαυλισμού και γήπεδο καλαθόσφαιρας και οι 

κρατούμενοι, για τους σκοπούς σίτισης τους μεταβαίνουν στην τραπεζαρία του 

μαγειρείου των Πτερύγων 5&8.   
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Ένα ζήτημα που διαπιστώθηκε σε σχέση με την συγκεκριμένη πτέρυγα είναι η μη 

συμμετοχή των διαμενόντων/υποδίκων στις δραστηριότητες των Φυλακών, πχ. 

στα σχολεία, καθότι, όπως λέχθηκε στους Λειτουργούς του Γραφείου μου, ένεκα 

της αβεβαιότητας σε σχέση με τον χρόνο παραμονής τους στις Κεντρικές 

Φυλακές, η ένταξη τους στα σχολεία είναι ουσιαστικά άνευ αντικειμένου ή/και 

δεν ενδείκνυται, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που κατά κανόνα 

παραμένουν εντός των Κεντρικών Φυλακών.  

 

 Πτέρυγες 8Α & 8Β 

 

Στις εν λόγω Πτέρυγες φιλοξενούνται ενήλικες καταδικασθέντες άντρες. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο στις Πτέρυγες αυτές μπορεί να φιλοξενηθεί και ενήλικας 

υπόδικος άντρας. Συνήθως πρόκειται για υπότροπο. Οι Πτέρυγες έχουν δικό 

τους χώρο προαυλισμού, γήπεδο καλαθόσφαιρας, μικρό γήπεδο 

ποδοσφαίρου (futsal) με τεχνητό χλοοτάπητα και οι κρατούμενοι της Πτέρυγας, 

για την σίτιση τους μεταβαίνουν στην τραπεζαρία του μαγειρείου των Πτερύγων 

5&8. 

 

 Πτέρυγα Ειδικό 8 

 

Στην εν λόγω Πτέρυγα φιλοξενούνται ανήλικοι και νεαροί άντρες, μέχρι την 

ηλικία των 21 ετών, καταδικασθέντες ή υπόδικοι. Η Πτέρυγα έχει δικό της χώρο 

προαυλισμού, γήπεδο καλαθόσφαιρας και οι κρατούμενοι σιτίζονται εντός 

αυτής, αφού το κάθε γεύμα τους διανέμεται σε ειδικό πακέτο από το μαγειρείο 

των Πτερύγων 5&8.  

 

Ως επακόλουθο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του γεύματος/δείπνου, οι 

κρατούμενοι στη συγκεκριμένη Πτέρυγα βρίσκονται περιορισμένοι σ’ αυτήν, 

αφού δεν υπάρχει ξεχωριστή τραπεζαρία παρά μόνο τραπέζια εντός της 

Πτέρυγας. 
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Περαιτέρω, και σε αυτή την Πτέρυγα το κουτί παραπόνων προς το Γραφείο μου 

είναι τοποθετημένο σε σημείο που είναι άμεσα ορατό από την κάμερα 

ασφαλείας, γεγονός που, όπως έχει προαναφερθεί , πιθανόν να επενεργεί 

ανασταλτικά για τους κρατούμενους που ενδεχομένως να επιθυμούν να 

υποβάλουν οποιοδήποτε παράπονο στο Γραφείο μου.   

 

 Πτέρυγα 9  

 

Η εν λόγω Πτέρυγα είναι εντελώς απομονωμένη και απομακρυσμένη από τις 

υπόλοιπες. Σε αυτήν φιλοξενούνται ενήλικες καταδικασθέντες άντρες, συνήθως 

ισοβίτες και/ή βαρυποινίτες, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί τον γενικό 

κανόνα. Η επιλογή για την τοποθέτηση κάποιου κρατουμένου στην εν λόγω 

Πτέρυγα, αφορά κυρίως λόγους ασφαλείας. Η Πτέρυγα έχει δικό της χώρο 

προαυλισμού, εργαστήριο, γυμναστήριο γήπεδο καλαθόσφαιρας και σχολείο. 

Οι κρατούμενοι της Πτέρυγας, σιτίζονται εντός αυτής αφού το κάθε γεύμα τους 

διανέμεται σε ειδικό πακέτο από το μαγειρείο των Πτερύγων 5&8. 

 

 Πτέρυγα 10 

 

Η εν λόγω Πτέρυγα λειτουργεί ως ειδική Ψυχιατρική Πτέρυγα, υπό την ευθύνη 

και συντονισμό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτήν 

τοποθετούνται, για ορισμένο ή αόριστο διάστημα, πάντοτε και αναλόγως της 

απόφασης της Ψυχιάτρου του Τμήματος Φυλακών, ενήλικοι και/ή νεαροί άντρες 

κατάδικοι και/ή υπόδικοι οι οποίοι χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης, 

νοσηλείας και/ή θεραπείας.  

 

Όπως διαπιστώθηκε, στη συγκεκριμένη Πτέρυγα βρίσκεται σε υπηρεσία 

νοσηλευτής καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, ο οποίος φροντίζει για 

την παροχή της φαρμακευτικής αγωγής στους διαμένοντες στην Πτέρυγα.  

 

Περαιτέρω, ένεκα της ιδιαιτερότητας των διαμενόντων στην υπό αναφορά 

Πτέρυγα, υπάρχει εγκατεστημένο κλειστό σύστημα παρακολούθησης στους 
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κοινόχρηστους χώρους (διάδρομος) της Πτέρυγας, το οποίο δεν παρέχει 

ζωντανή εικόνα από τα κελιά. Ωστόσο, οι κάμερες μεταδίδουν απευθείας εικόνα 

και από το σημείο στο οποίο βρίσκεται το κουτί παραπόνων του Γραφείου μου, 

γεγονός που ενδεχομένως να επενεργεί ανασταλτικά ως προς τη χρήση του από 

τους διαμένοντες. 

 

Σε όλα τα κελιά υπάρχει εγκατεστημένο κουδούνι με το οποίο οι κρατούμενοι 

δύνανται να ενημερώνουν τους δεσμοφύλακες κατά τις ώρες εγκλεισμού τους 

ότι επιθυμούν να μεταβούν στην τουαλέτα ενώ όλοι οι κρατούμενοι έχουν 

πρόσβαση σε ερμάρια όπου έχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.  

 

Η Πτέρυγα έχει δικό της χώρο προαυλισμού με κιόσκι, γήπεδο καλαθόσφαιρας 

και αίθουσα με τηλεόραση. Οι κρατούμενοι σιτίζονται εντός της Πτέρυγας, αφού 

το κάθε γεύμα τους διανέμεται σε ειδικό πακέτο από το μαγειρείο των Φυλακών.  

 

Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι οι διαμένοντες στη συγκεκριμένη Πτέρυγα δεν έχουν 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε δημιουργική απασχόληση, ενώ κατά το χρόνο της 

επίσκεψης βρίσκονταν όλοι συγκεντρωμένοι στο χώρο προαυλισμού χωρίς να 

κάνουν οτιδήποτε το ουσιαστικό. 

 

 Πτέρυγα 10Α 

 

Νεοσύστατη Πτέρυγα, η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες προστασίας και 

περιορισμού της εξάπλωσης του ιού Covid-19, η οποία λειτουργεί ως χώρος 

αυτοπεριορισμού για τους νεοεισαχθέντες κρατούμενους και/ή για όσους 

κρατούμενους οι οποίοι για διάφορους λόγους μεταφέρθηκαν εκτός των 

εγκαταστάσεων των φυλακών και οι οποίοι δεν ακολούθησαν πιστά τα 

πρωτόκολλα αυτοπροστασίας.    

 

 Ανοικτή Φυλακή Αντρών 
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Στην Πτέρυγα της Ανοικτής Φυλακής φιλοξενούνται ενήλικοι και νεαροί άντρες 

κατάδικοι οι οποίοι ευεργετήθηκαν με το προνόμιο της ένταξης τους στην 

Ανοικτή Φυλακή, αφού πρώτα εκτίσουν, αναλόγως της περίπτωσης, ένα 

σημαντικό μέρος της ποινής τους στην Κλειστή Φυλακή και το διάστημα αυτό 

επέδειξαν καλή συμπεριφορά, πειθαρχία και εργατικότητα. Στην Ανοικτή Φυλακή 

είθισται να τοποθετούνται από την ημέρα καταδίκης τους και όσοι κρατούμενοι 

καταδικάστηκαν για αστικά χρέη (οφειλές στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

διατροφές, εντάλματα κλπ.).  

 

Η Πτέρυγα έχει δικό της χώρο προαυλισμού, γυμναστήριο, γήπεδα 

καλαθόσφαιρας και ποδοσφαίρου (ταρτάν), σχολείο και δικό της μαγειρείο στο 

οποίο σιτίζονται οι κρατούμενοι. Οι κρατούμενοι μετά την ένταξη τους στην 

Ανοικτή Φυλακή, σπανίως εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της Κλειστής 

Φυλακής και την ημέρα απασχολούνται/εργάζονται στο Παντοπωλείο του 

Τμήματος, τις αποθήκες, το συνεργείο αυτοκινήτων και στην Έπαυλη (γεωργικές 

εργασίες). Τα μέτρα ασφαλείας και οι περιορισμοί είναι πιο χαλαροί στην εν 

λόγω Πτέρυγα και τα δωμάτια δεν θυμίζουν τα κελιά της Κλειστής Φυλακής.  

 

 Ανοικτή Φυλακή Γυναικών 

 

Ο χώρος της Ανοικτής Φυλακής γυναικών βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων 

της Κλειστής Φυλακής. Στον χώρο αυτό φιλοξενούνται ενήλικες και νεαρές 

γυναίκες κατάδικες, οι οποίες ευεργετήθηκαν με το προνόμιο της ένταξης τους 

στην Ανοικτή Φυλακή, αφού πρώτα εκτίσουν, αναλόγως της περίπτωσης, ένα 

σημαντικό μέρος της ποινής τους στην Κλειστή Φυλακή, διάστημα κατά το οποίο 

επέδειξαν καλή συμπεριφορά και εργατικότητα.  

 

 Κέντρο Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης 

Κρατουμένων (Κ.Ε.Α.Α.Κ.) 

 

Ο χώρος Κ.Ε.Α.Α.Κ. βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων της Κλειστής Φυλακής, 

απέναντι από το χώρο της Ανοικτής Φυλακής Αντρών. Σε αυτόν φιλοξενούνται 
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όσοι κατάδικοι, άντρες και γυναίκες, ευεργετήθηκαν με το προνόμιο της ένταξης 

τους στο πρόγραμμα Εξωιδρυματικής Απασχόλησης.  

 

Οι κρατούμενοι του εν λόγω προγράμματος κάθε πρωί μεταβαίνουν στο χώρο 

εργασίας τους εκτός των εγκαταστάσεων των Κεντρικών Φυλακών και όταν 

σχολάσουν επιστρέφουν στα δωμάτια τους για ξεκούραση και ύπνο. 

Ουσιαστικά βρίσκονται σε μια ιδιότυπη μορφή εγκλεισμού, η οποία αποτελεί το 

τελικό στάδιο πριν την επανένταξη τους στην κοινωνία.  

 

 

 

Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω Πτερύγων, στις Κεντρικές Φυλακές υπάρχει 

κεντρικό ιατρείο γενικής ιατρικής, καθώς επίσης και ειδικά διαμορφωμένος 

χώρος για εξέταση ασθενών σε κάθε Πτέρυγα, οδοντιατρείο, χώρος εξέτασης 

για δερματολογικές παθήσεις. Επιπλέον υφίσταται γραφείο/ιατρείο Ψυχιάτρων, 

ως επίσης και φαρμακείο. Παράλληλα λειτουργούν, 3 μεγάλα μαγειρεία, 8 

σχολεία, 8 γυμναστήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα καλαθόσφαιρας σε 

κάθε Πτέρυγα, κεντρική αίθουσα θεάτρου, εργαστήρια σιδηρουργίας, 

ξυλουργικής και βιβλιοδεσίας, μια εκκλησία και ένα τζαμί.  

 

Συνοπτικά, παρότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική βελτίωση στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις, λόγω ανακαινίσεων, νέων προσθηκών και/ή 

προσθηκομετατροπών, καθώς επίσης και της τακτικής συντήρησης τους, δεν 

παύουν οι πλείστες εξ αυτών να είναι παλαιές, με αποτέλεσμα σε ορισμένα 

σημεία να είναι εμφανή τα σημάδια του χρόνου.  

 

• Πληθυσμός των Κεντρικών Φυλακών  

 

 

Από τα αριθμητικά δεδομένα που μου έχουν γνωστοποιηθεί από τη Διεύθυνση, 

στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, στις Κεντρικές Φυλακές κρατούνταν συνολικά 978 

άτομα (894 άντρες και 84 γυναίκες), ενώ η χωρητικότητα των φυλακών (κλειστή) 
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ανέρχεται στα 424 άτομα. Ο αριθμός των κρατουμένων ξεπερνά κατά πολύ τον 

προβλεπόμενο, ενώ ο υπερπληθυσμός των Φυλακών παρουσιάζει σταθερή 

αύξηση τα τελευταία χρόνια, όπως έχει σημειώσει και σε σχετικές εκθέσεις της η 

CPT4. Στην Κλειστή Φυλακή (αντρών και γυναικών) είναι τοποθετημένοι 940 

κρατούμενοι και στην ανοικτή φυλακή και το  Κ.Ε.Α.Α.Κ. 38 συνολικά κρατούμενοι 

(34 άντρες και 4 γυναίκες).  

 

Σε σχέση, ειδικότερα, με το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, αποτελεί διαχρονική 

θέση του Γραφείου μου ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και οριστικά με 

συντονισμένες ενέργειες όλων των αρμοδίων αρχών. 

 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι, λόγω υπερπληθυσμού σε πάρα πολλές φυλακές σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η CPT έχει καλέσει τα κράτη με επίμονο 

υπερπληθυσμό φυλακών όπως το αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα, 

θέτοντας, μεταξύ άλλων, ένα ανώτατο όριο για τον αριθμό των κρατουμένων 

σε κάθε σωφρονιστικό ίδρυμα, το οποίο πρέπει να τηρείται αυστηρά και 

αυξάνοντας τη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης/φυλάκισης5.  

 

Επί τούτου υπενθυμίζεται ότι μετά την προαναφερθείσα Παρέμβασή μας με αρ. 

ΕΜΠΤ. 1/2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είχε προχωρήσει 

στην τροποποίηση του σχετικού Νόμου με επακόλουθο αριθμός κρατουμένων 

να επωφεληθεί πρόωρης αποφυλάκισης από τις Κεντρικές Φυλακές, αριθμός 

κρατουμένων να τεθεί στο πρόγραμμα Ανοικτής Φυλακής και για άλλους 

                                                 
4   Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 17 December 2004 

σελ. 27-28 και Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 2 

to 9 February 2017, σελ. 40 

5 Anti-torture committee calls for setting a limit to the number of inmates in every prison and promoting non-

custodial measures, https://www.coe.int/en/web/cpt/-/anti-torture-committee-calls-for-setting-a-limit-to-

the-number-of-inmates-in-every-prison-and-promoting-non-custodial-measures,  

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/anti-torture-committee-calls-for-setting-a-limit-to-the-number-of-inmates-in-every-prison-and-promoting-non-custodial-measures
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/anti-torture-committee-calls-for-setting-a-limit-to-the-number-of-inmates-in-every-prison-and-promoting-non-custodial-measures
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κρατούμενους είχε αποφασιστεί όπως εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους 

στο σπίτι, υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση (βραχιόλι).  

 

Την συγκεκριμένη Παρέμβαση, ως επίσης και η επακόλουθη θετική εξέλιξή της, 

χαιρέτησε ο Διεθνής Σύνδεσμος για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 

(Association for the Prevention of Torture – APT) και συμπεριλήφθηκαν ως 

παράδειγμα καλής πρακτικής στον Οδηγό που είχε εκδώσει με κατευθυντήριες 

οδηγίες/συστάσεις προς τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης όλων των 

χωρών, με θέμα Guidance: Monitoring Places of Detention Through the COVID-

19 Pandemic. 

 

 

• Διατροφή 

 

 

Σε σχέση με τη διατροφή των κρατούμενων, κατά τις συνεντεύξεις με 

κρατούμενους εκφράστηκαν θετικά σχόλια για την ποιότητα, ποικιλία και 

ποσότητα των γευμάτων, η οποία καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες των κρατουμένων. 

 

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε η λειτουργία πλήρως ανακαινισμένων μαγειρείων με 

σύγχρονο εξοπλισμό, στα οποία καθίσταται δυνατή η ετοιμασία ποικιλίας 

γευμάτων με πρόγραμμα και στη βάση, όπου χρειάζεται, των διατροφικών 

αναγκών των κρατουμένων.   

 

Όσον αφορά στη διατροφή και την ποιότητα του φαγητού δεν εκφράστηκαν 

οποιαδήποτε παράπονα από τους κρατούμενους, παρά μόνον 

επαναλήφθηκαν τα παράπονα αναφορικά με το ωράριο παροχής των 

γευμάτων, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο κατά την οποία το δείπνο 

προσφέρεται πολύ νωρίς.   
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• Πληροφόρηση κρατουμένων 

 

 

Η επίσκεψη σε χώρους κράτησης, βάσει των αρμοδιοτήτων μας ως Μηχανισμός 

Πρόληψης των Βασανιστηρίων, δεν σκοπεύει μόνο στην καταγραφή των υλικών 

συνθηκών που επικρατούν αλλά και στην διαπίστωση του επιπέδου 

εξασφάλισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων που προβλέπονται από την 

εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κύπρος.  

 

Η πληροφόρηση των κρατουμένων για το σύνολο των δικαιωμάτων τους 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση τους, καθώς είναι εντελώς 

ανέφικτη η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος εάν ο κρατούμενος δεν 

γνωρίζει ότι είναι φορέας του δικαιώματος αυτού. Για το λόγο αυτό κρίνω ως 

εξαιρετικά σημαντική την συνέχιση της πρακτικής για γραπτή πληροφόρηση των 

κρατουμένων για τα δικαιώματα τους σε γλώσσα κατανοητή για τους ίδιους. 

 

Αναφορικά με το δικαίωμα των κρατουμένων στην πληροφόρηση, ως επίσης 

και τα υπόλοιπα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποχρεώσεις τους στις Κεντρικές 

Φυλακές, υπενθυμίζεται ότι έχουμε ετοιμάσει,  σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 

Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων, τον Οδηγό 

Πρώτης Επαφής Κρατουμένου. 

 

Ο εν λόγω Οδηγός αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο ενημέρωσης των 

νεοεισερχόμενων κρατουμένων, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις 

τους και τους κανόνες ασφαλούς παραμονής μέσα στη φυλακή. Είναι 

γραμμένος σε απλή και κατανοητή γλώσσα και αποσκοπεί στην, κατά το 

δυνατόν, πληρέστερη ενημέρωση των νεοεισερχομένων κρατουμένων για να 

είναι όσο είναι δυνατόν πιο προετοιμασμένοι και κατατοπισμένοι αναφορικά με 

τους κανόνες και τις συνθήκες που επικρατούν εντός των Κεντρικών Φυλακών.   

 

Όπως ωστόσο έθεσαν υπόψη μας συγκεκριμένοι δικηγόροι, παρότι είχαν 

προμηθεύσει τους πελάτες τους με τον Οδηγό Πρώτης Επαφής Κρατουμένου 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/79EEB929C2D878B0C2258784002D7C1D/$file/GUIDE%252520OF%252520PRISONERS%252520FIRTS%252520CONTACT_GREEK.pdf
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/79EEB929C2D878B0C2258784002D7C1D/$file/GUIDE%252520OF%252520PRISONERS%252520FIRTS%252520CONTACT_GREEK.pdf
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για να τον έχουν μαζί τους κατά την έκτιση της ποινής τους στις Κεντρικές 

Φυλακές, τελικά δεν τους επιτράπηκε να τον μεταφέρουν εντός των Κεντρικών 

Φυλακών. 

 

 

• Προσωπικοί φάκελοι & Αιτήματα κρατουμένων 

 

 

Από την επιθεώρηση διάφορων φακέλων κατά τις επισκέψεις που 

διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιείται συνέντευξη με τον 

νεοεισερχόμενο  [άρθρα 20-22 των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών] 

καθώς επίσης και υπογεγραμμένα τα έγγραφα που πρέπει να παραδίδονται 

στον κρατούμενο κατά την έναρξη της κράτησης και τα σχετικά έγγραφα 

ενημέρωσης για τα δικαιώματα/υποχρεώσεις με βάση το άρθρο 23 των περί 

Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών.  

 

Στους φακέλους υπάρχουν καταχωρημένα χειρόγραφα τα αιτήματα των 

κρατουμένων στο Έντυπο Αίτησης το οποίο εξετάζεται από τον Αξιωματικό των 

Κεντρικών Φυλακών της κάθε πτέρυγας. Τα αιτήματα των κρατουμένων 

ποικίλουν και αφορούν κυρίως στην εξέταση από γιατρό, στην παροχή 

ηλεκτρικών συσκευών, καθώς επίσης στην επικοινωνία με τον Δικηγόρο του, την 

Διευθύντρια, με αίτημα για αλλαγή πτέρυγας, προσθήκη και/ή αλλαγής 

συγκάτοικου.  

 

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με 

κρατούμενους/κρατούμενες διατυπώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις παράπονο 

ότι ορισμένα αιτήματα τους παρότι είχαν υποβληθεί δεν προωθούνταν έγκαιρα 

προς εξέταση ή/και δεν ήταν καταχωρημένα στους φακέλους των 

κρατουμένων. 

 

Επί τούτου, προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό η διαπίστωση ότι οι διάφορες 

καταχωρήσεις εγγράφων στους σχετικούς φακέλους δεν είναι αριθμημένες. Το 
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φαινόμενο αυτό, το οποίο οφείλω να τονίσω είναι καθολικό, αφού παρατηρείται 

σε όλους τους προσωπικούς φακέλους των κρατουμένων, κρίνεται ιδιαίτερα 

σοβαρό και χρήζει άμεσης επίλυσης, εφόσον και δημιουργεί αμφιβολίες ως 

προς το περιεχόμενο του εν λόγω φακέλου ,εφόσον χωρίς αρίθμηση η 

προσθαφαιρέσεις εντός των φακέλων μπορούν να μένουν ανέλεγκτες, χωρίς 

να μπορούν να αποδώσουν την πλήρη εικόνα που ενδεχόμενα θα μπορούσε 

να έχει ενας προσωπικός φάκελος, αλλά επιπλέον   έρχεται σε πλήρη αντίθεση 

με τα όσα ορίζει το «Εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Αρχείων στη 

Δημόσια Υπηρεσία» το οποίο εξέδωσε το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού. 

 

Προς άρση αμφιβολιών κάθε έγγραφο που καταχωρείται θα πρέπει να φέρει 

αριθμό με ερυθρό χρώμα και να παρουσιάζει χρονολογική συνοχή.   

 

Περαιτέρω αποτελεί κοινή διαπίστωση από το σύνολο των φακέλων οι οποίοι 

επιθεωρήθηκαν από τους Λειτουργούς  του Γραφείου μου ότι πέραν της μη 

αρίθμησης των καταχωρήσεων στους φακέλους οι καταχωρήσεις ήταν 

πλειστάκις πανομοιότυπες (πολλές φωτοτυπίες της ίδιας καταχώρησης) και σε 

αρκετές περιπτώσεις ήταν ελλιπείς, ειδικά όταν επρόκειτο για το αποτέλεσμα 

διερεύνησης πειθαρχικών παραπτωμάτων, γεγονός το οποίο δημιουργεί 

σοβαρές αμφιβολίες για το τρόπο χειρισμού τους. 

 

Εν συναρτήσει, δε, με το γεγονός ότι όσες φορές ζητήθηκαν από τους 

Λειτουργούς του Γραφείου μου φάκελοι κρατουμένων προς επιθεώρηση, ο 

χρόνος προσκόμισης τους ήταν ιδιαίτερα μεγάλος,  εγείρει ερωτηματικά σε 

σχέση με το κατά πόσον το περιεχόμενο των φακέλων που εν τέλει 

παραδόθηκαν στους Λειτουργούς του Γραφείου μου ήταν πλήρες και ακριβές, 

αφού, όπως έχει προλεχθεί, τα καταχωρημένα σ’ αυτούς έγγραφα δεν είναι 

αριθμημένα. 

      

 

• Πειθαρχικά παραπτώματα – Απομόνωση κρατουμένων  

  



24 

Νομικό Πλαίσιο : 

 

 Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί 

 

Ο τρόπος χειρισμού των πειθαρχικών παραπτωμάτων εντός των Κεντρικών 

Φυλακών, καθαρίζεται στους περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμούς, οι όποιοι 

εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 του περί Φυλακών Νόμου. 

 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η πειθαρχία και η τάξη εντός των Κεντρικών 

Φυλακών πρέπει να τηρούνται με αποφασιστικότητα, πλην όμως θα πρέπει να 

αποφεύγονται «…περιορισμοί που δεν είναι αναγκαίοι για την ασφαλή κράτηση 

και την τήρηση της πειθαρχίας και της τάξης στις Φυλακές…».6 

 

Περιορισμός ή απομόνωση με βάση τους περί Φυλακών (Γενικοί) 

Κανονισμούς: 

 

Για σκοπούς, δε, τήρησης της πειθαρχίας και της τάξης, ως επίσης και για 

πειθαρχικούς σκοπούς, ο Διευθυντής δύναται να διατάσσει τον περιορισμό ή 

την απομόνωση κρατουμένου για τόση περίοδο όση κρίνει αναγκαία και 

δεδομένου ότι στο δελτίο υγείας του κρατουμένου δεν αναφέρεται οποιαδήποτε 

σοβαρής μορφής φυσική ή ψυχική ασθένεια, εξ αιτίας της οποίας η απομόνωση 

θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη φυσική ή πνευματική του υγεία.7 

 

Η απομόνωση του κρατουμένου πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στο κελί του8 

και όταν ο περιορισμός γίνεται για προληπτικούς και όχι για πειθαρχικούς 

σκοπούς, επιτρέπεται δε μόνο κατόπιν διαταγής οποιουδήποτε λειτουργού της 

φυλακής και έγκρισης του αρμόδιου αξιωματικού ενώ για να παραταθεί πέραν 

                                                 
6 Κανονισμός 8 

7 Παράγραφος (1) του Κανονισμού 151 

8 Παράγραφος (2) του Κανονισμού 151 
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των 48 ωρών ο περιορισμός, χρειάζεται απαραίτητα η γραπτή έγκριση του 

Διευθυντή.9 

 

Από τις επισκέψεις διαπιστώθηκε ότι σε κάθε πτέρυγα υπήρχε και  ξεχωριστό  κελί 

απομόνωσης με προστατευτική επένδυση στο εσωτερικό του για αποφυγή 

αυτοτραυματισμού. 

 

Οι κρατούμενοι που τελούν υπό περιορισμό ή απομόνωση δικαιούνται να 

εξέρχονται του χώρου περιορισμού ή απομόνωσης τους συνολικά μία ώρα 

ημερησίως (μισή ώρα το πρωί και μισή ώρα το απόγευμα)10, με βάση τον οικείο 

Νόμο. 

 

Όσον αφορά στην τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, αυτά πρέπει να 

βεβαιώνονται αμέσως με έγγραφη αναφορά προς τον Διευθυντή για να 

αποφασίσει, αναλόγως της περίπτωσης, για τον ορισμό ειδικού ανακριτή για 

την παραπέρα διερεύνηση της υπόθεσης ή για την έναρξη ή μη της πειθαρχικής 

διαδικασίας με βάση τα ενώπιον του στοιχεία.11 

 

Ο δε κρατούμενος που πρόκειται να κατηγορηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, 

«…μπορεί να περιοριστεί στο ατομικό του κελί ή σε ειδικό κελί, ανάλογα με την 

περίπτωση και τη σοβαρότητα του παραπτώματος, μέχρις ότου ολοκληρωθεί 

η εξέταση των γεγονότων της υπόθεσης…» και η περίοδος περιορισμού «…δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις μέρες, εκτός αν ο Διευθυντής εγκρίνει 

παράταση της περιόδου περιορισμού του κρατουμένου για άλλες δύο 

μέρες…».12 

 

 

                                                 
9 Παράγραφος (4) του Κανονισμού 151 

10 Κανονισμός 151 

11 Κανονισμός 154 

12 Κανονισμός 155 
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Διαδικασία  πειθαρχικών παραπτωμάτων με βάση των Κανονισμούς: 

 

Όταν ο κρατούμενος πρόκειται να κατηγορηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, η 

κατηγορία «…διατυπώνεται το συντομότερο δυνατό και η εκδίκαση της 

υπόθεσης αρχίζει το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία 

διάπραξης του παραπτώματος και ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό…».13 

 

Όσον αφορά στις αποφάσεις του Διευθυντή για τιμωρία ή μη του κρατουμένου 

που κατηγορείται για πειθαρχικό παράπτωμα, θα πρέπει να είναι πάντοτε 

αιτιολογημένες, να καταγράφονται λεπτομερώς και με σαφήνεια στα πρακτικά 

της δίκης και να καταχωρούνται περιληπτικά στο Μητρώο Πειθαρχικών 

Αδικημάτων και Ποινών Κρατουμένων, ενώ τα πλήρη πρακτικά καθώς και όλες 

οι γραπτές αναφορές και μαρτυρίες που αφορούν στην υπόθεση 

καταχωρούνται στον προσωπικό φάκελο του κρατουμένου.14 

 

Σε κάθε, δε, περίπτωση, ο Διευθυντής μπορεί κατά την επιβολή οποιασδήποτε 

πειθαρχικής ποινής να αναστείλει την εφαρμογή της, αν κατά την κρίση του ο 

κρατούμενος αναμένεται να επιδείξει καλή διαγωγή15 

 

 

Πρακτική που ακολουθείται απο την Διεύθυνση:  

 

 Τί εφαρμόζεται στη πράξη: 

 

Από την επιθεώρηση φακέλων κρατουμένων, διαπιστώθηκε ότι σε περιπτώσεις  

πειθαρχικών παραπτωμάτων, χρησιμοποιείται συχνά το μέτρο της 

απομόνωσης του κρατουμένου εντός του ατομικού κελιού του (4 +2 ημέρες), 

ενώ παρατηρήθηκε σοβαρή καθυστέρηση στην εκδίκαση των σχετικών 

                                                 
13 Κανονισμός 156 

14 Κανονισμός 159 

15 Παράγραφος (1) του Κανονισμού 161 
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πειθαρχικών υποθέσεων από τη Διεύθυνση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν 

προχώρησε διαδικασία πειθαρχικής δίωξης. 

 

Η χρήση του πιο πάνω μέτρου καλύπτεται μεν από το άρθρο 155 των περί 

Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών, ωστόσο είναι θέση του Γραφείου μου ότι η 

τόσο συχνή χρήση του, κατά το δοκούν και χωρίς εξατομίκευση της κάθε 

περίπτωσης είναι προβληματική και χρήζει αναθεώρησης από το Τμήμα 

Φυλακών.    

 

Πέραν των ανωτέρω, έχει διαπιστωθεί, επίσης, ότι δεν υπάρχει μητρώο 

καταγραφής της συχνότητας χρήσης του εν λόγω μέτρου της απομόνωσης για 

πειθαρχικούς λόγους.  

 

Συναφώς το άρθρο 156 των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών, ορίζει ότι σε 

περίπτωση που ο κρατούμενος πρόκειται να κατηγορηθεί για πειθαρχικό 

παράπτωμα, η κατηγορία διατυπώνεται το συντομότερο δυνατό και η εκδίκαση 

της υπόθεσης αρχίζει το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία 

διάπραξης του παραπτώματος και ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό.  

 

Ωστόσο, όπως προανέφερα, έχει διαπιστωθεί/παρατηρηθεί καθυστέρηση τόσο 

στην ενημέρωση των κρατουμένων για τις εναντίον τους κατηγορίες, όσο και 

για την εκδίκαση της υπόθεσης, με επακόλουθο οι υπό κατηγορία κρατούμενοι 

να στερούνται για όσο διάστημα εκκρεμεί η πειθαρχική διαδικασία  προνομίων 

και σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάζονται/περιορίζονται κάποια εκ των 

δικαιωμάτων τους, όπως επισκέψεις, άδειες εξόδους, υποβολή αίτησης για 

ένταξη στην Ανοικτή Φυλακή και/ή στο Συμβούλιο Αποφυλακίσεως επ’ Αδεία.  

 

Στο πλαίσιο διαβούλευσης με τη Διεύθυνση του Τμήματος για το ζήτημα αυτό, 

μας αναφέρθηκε ότι το φαινόμενο αυτό είναι μεμονωμένο και στις πλείστες 

περιπτώσεις όπου παρατηρείται καθυστέρηση στην εκδίκαση, η ευθύνη βαραίνει 

κυρίως τους κρατούμενους, οι οποίοι λόγω της στάσης τους – μη παραδοχή 
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ενώ υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, διάπραξη νέων πειθαρχικών 

παραπτωμάτων – παρεμποδίζεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

Εντούτοις, το Τμήμα Φυλακών, οφείλει και πρέπει, να λάβει όλα εκείνα τα 

αναγκαία μέτρα, για πλήρη συμμόρφωση με την διαδικασία που προβλέπουν  

οι Κανονισμοί ως προς την  εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων, ώστε να 

εξαλειφθεί το φαινόμενο της καθυστέρησης , δημιουργώντας παράλληλα και 

μια βάση δεδομένων, για καλύτερη καταγραφή και έλεγχο των περιπτώσεων 

αυτών, σύμφωνα με τους  σχετικούς Κανονισμούς οι οποίοι προβλέπουν πως 

τα συνοπτικά πρακτικά της δίκης πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο 

Πειθαρχικών Αδικημάτων και Ποινών Κρατουμένων. 

 

Εν συνεχεία των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι από την επιθεώρηση προσωπικών 

φακέλων κρατουμένων, εκτός απο το γεγονός  όπως έχει ήδη σημειωθεί 

ανωτέρω, όπου οι καταχωρήσεις εγγράφων σ’ αυτούς δεν είναι αριθμημένες, 

διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν στοιχεία σε 

σχέση με την έκβαση της διερεύνησης των πειθαρχικών υποθέσεων, ούτε 

υπάρχουν στους προσωπικούς φακέλους καταχωρημένα τα πλήρη πρακτικά 

της δίκης καθώς και όλες οι γραπτές αναφορές και μαρτυρίες που αφορούν 

στην υπόθεση.  

 

Αντιθέτως, σε όλους σχεδόν τους προσωπικούς φακέλους που 

επιθεωρήθηκαν, υπάρχει καταχωρημένη μόνο γραπτή απολογία του 

κρατουμένου σε σχέση με το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο κατηγορείτο, 

χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο ή ένδειξη κατά πόσον εν τέλει αυτό εκδικάστηκε ή 

εάν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς διαδικασία.  

 

Οπότε αναφύεται ξανά το πρόβλημα κρατούμενοι να τίθενται σε περιορισμό ή 

απομόνωση (κατά κανόνα) για ημέρες, χωρίς εν τέλει να ανακύπτει οτιδήποτε 

εναντίον τους αφού η υπόθεση τους ουδέποτε εκδικάζεται με αποτέλεσμα      να 

τους επιβάλλεται το τιμωρητικό μέτρο της απομόνωσης χωρίς οποιαδήποτε 
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επαρκή αιτιολογία η οποία να δύναται  να τεκμηριωθεί από το περιεχόμενο των 

προσωπικών φακέλων. 

 

 

• Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

 

 

Σύμφωνα με τη CPT16, ένα ανεπαρκές επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης μπορεί 

γρήγορα να οδηγήσει σε καταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του όρου 

«απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση». Επιπλέον, η υγειονομική υπηρεσία 

σε ένα ίδρυμα μπορεί ενδεχομένως να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

καταπολέμηση της πρόκλησης κακομεταχείρισης.  

 

Το ιατρικό απόρρητο θα πρέπει να τηρείται στις φυλακές με τον ίδιο τρόπο όπως 

και στην κοινότητα, ενώ όλες οι ιατρικές εξετάσεις των κρατουμένων, είτε κατά 

την άφιξή τους ή αργότερα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται μακριά από τους 

σωφρονιστικούς  υπαλλήλους. Επιπλέον, οι κρατούμενοι θα πρέπει να 

εξετάζονται χωριστά, όχι σε ομάδες. 

 

Σημειώνεται ότι με την εισαγωγή του κρατούμενου στις Φυλακές, υποβάλλεται 

άμεσα σε ιατρική εξέταση  από το αρμόδιο ιατρικό λειτουργό, για να διαπιστωθεί 

η κατάσταση υγείας του κρατούμενου και γίνεται ιολογικός έλεγχος και εξέταση 

από ομάδα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Φυλακών.  

 

Ο κάθε κρατούμενος μπορεί να ζητήσει να εξεταστεί από ιατρό της δικής του 

επιλογής, όπου η εξέταση γίνεται μετά από έγκριση και στην παρουσία του 

ιατρικού λειτουργού των Φυλακών, κατά τις ώρες υπηρεσίας του ιατρικού 

λειτουργού. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η θεραπευτική αγωγή του 

κρατούμενου από ιδιωτική κλινική και εάν το επιθυμεί ο κρατούμενος, μετά από 

                                                 
16 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 English – Health care Services in Prison  



30 

άδεια του Διευθυντή, ο κρατούμενος παραπέμπεται σε ιδιωτική κλινική. Τα έξοδα 

της ιδιωτικής κλινικής τα επωμίζεται ο κρατούμενος.  

 

Κατά την επιθεώρηση του χώρου του ιατρείου διαπιστώθηκε ότι οι ιατρικοί 

φάκελοι βρίσκονταν σε σημείο όπου θα μπορούσε να υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση από το υπόλοιπο προσωπικό των φυλακών, ενώ στον χώρο 

εξέτασης των κρατουμένων, δεν υπάρχει οποιοδήποτε διαχωριστικό, που να 

εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο.  

 

Τονίζεται, δε, και η ανάγκη ενίσχυσης του Νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να 

μην επωμίζονται αυτά τα καθήκοντα δεσμοφύλακες, οι οποίοι ναι μεν έχουν 

λάβει την δέουσα και αναγκαία εκπαίδευση, ωστόσο ο ρόλος τους στο ιατρείο 

θα έπρεπε να ήταν καθαρά υποστηρικτός και να αφορά πρωτίστως ζητήματα 

ασφαλείας.   

 

 

 

 

 

 

• Άτομα με αναπηρία 

 

 

Σε σχέση με το ζήτημα της παροχής φροντίδας σε κρατούμενα άτομα με 

αναπηρίες που κρατούνται στις φυλακές και δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετούνται, σημειώνεται ότι έχει ήδη διερευνηθεί κατόπιν σχετικού 

παραπόνου που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας από τον Πρόεδρο της 

Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.). 

 

Σημειώνεται, συναφώς, ότι τον Νοέμβριο του 2019, η Διευθύντρια των Κεντρικών 

Φυλακών είχε ζητήσει τις απόψεις της Ο.ΠΑ.Κ. επί του θέματος, ένεκα και της 

παρουσίας υπόδικου ατόμου με αναπηρία στις Κεντρικές Φυλακές και ο 
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Πρόεδρος της Ο.ΠΑ.Κ. είχε αναφέρει στη Διευθύντρια ότι η παροχή φροντίδας 

σε ΑμεΑ στις Φυλακές θα πρέπει να γίνεται από τους νοσηλευτές που 

εργάζονται στις φυλακές, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των 

Νοσοκομείων, αφού οι νοσηλευτές «είναι καταρτισμένοι για διαχείριση 

προβλημάτων υγείας και κινητικότητας ασθενών με αναπηρίες και μπορούν και 

πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες προς φυλακισμένους με αναπηρίες με 

ποιότητα κα ασφάλεια». 

 

Το συγκεκριμένο θέμα, ως επίσης και η γενικότερη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

των ατόμων με αναπηρίες που κρατούνται στις Κεντρικές Φυλακές, 

περιλαμβανομένης της παροχής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό, 

τέθηκε ενώπιον της Διευθύντριας, η οποία μας πληροφόρησε για τα ακόλουθα: 

 

 Στις Κεντρικές Φυλακές υπάρχουν υποδομές για τη φιλοξενία ατόμων με 

αναπηρία και ατόμων με κινητικές δυσκολίες (προσβάσιμοι χώροι, 

ράμπες, τουαλέτες για άτομα με αναπηρία κλπ.), οι οποίες αφορούν 

όμως άτομα που είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται. 

 

 Οι νοσηλευτές του Υπουργείου Υγείας που είναι αποσπασμένοι στις 

Κεντρικές Φυλακές, έχουν λάβει οδηγίες από την Προϊστάμενη τους να 

μην εισέρχονται στις Πτέρυγες, και, κατ’ επέκταση δεν μπορούν να 

επιλαμβάνονται τη φροντίδα κρατούμενων με αναπηρία. 

 

 Το ζήτημα της παροχής φροντιστή ή νοσηλευτή για την προσωπική 

φροντίδα κρατουμένων με αναπηρία που δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν, δεν μπορεί να επιλυθεί από το Τμήμα Φυλακών, 

καθότι υπάγονται σε άλλες υπηρεσίες. 

 

 Οι δε δεσμοφύλακες ή άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούν να επιληφθούν 

του θέματος της παροχής φροντίδας σε κρατούμενους με αναπηρία που 

δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, αφού εκπίπτει των καθηκόντων 

τους και αφορά αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών. 
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Για το ίδιο πιο πάνω θέμα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας μας 

ενημέρωσε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

(ΤΚΕΑΑ) έχει την άποψη όπως άτομα που είναι δικαιούχα επιδομάτων από το 

ΤΚΕΑΑ να συνεχίζουν να τα λαμβάνουν και κατά τη διαμονή τους στις Φυλακές, 

νοουμένου όμως ότι τα επιδόματα θα αξιοποιούνται, για την απασχόληση 

ανεξάρτητου φροντιστή που θα έχει πρόσβαση στον χώρο των Κεντρικών 

Φυλακών και κατάλληλες συνθήκες για την παροχή φροντίδας, κατόπιν 

συστάσεων από το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό.  

 

Σύμφωνα επίσης με τον Γενικό Διευθυντή, το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει 

θετικά το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας για την επιβολή φυλάκισης 

με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού σε άτομα με αναπηρίες. 

 

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, σημειώνεται ότι κατά τις επισκέψεις μας στις 

Κεντρικές Φυλακές δεν διέμεναν άτομα με αναπηρίες, διαπιστώθηκε, δε, ότι 

πράγματι υπάρχουν υποδομές που διευκολύνουν την προσβασιμότητα των 

ατόμων με αναπηρίες στις Κεντρικές Φυλακές, περιλαμβανομένου και ειδικά 

διαμορφωμένου κελιού. 

 

 

• Άσκηση – Δραστηριότητες 

 

 

Κατά τις επισκέψεις, διαπιστώθηκε ότι, εκτός από την Πτέρυγα 4 και 10, 

λειτουργούν γυμναστήρια, στα οποία οι κρατούμενοι μπορούν να γυμνάζονται, 

ενώ διαφάνηκε ότι λειτουργεί πρόγραμμα που να επιτρέπει εκ περιτροπής σε 

κάθε πτέρυγα μια άσκηση σε εξωτερικό χώρο, γεγονότα που μας ικανοποιούν 

ιδιαίτερά, καθώς συνάδουν με τα πρότυπα που θέτει η CPT για καθημερινή 

άσκηση των κρατουμένων.  
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Κατά τις επίσκεψη διαπιστώθηκε, επίσης, ότι υπάρχουν δυνατότητες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένων 

προγραμμάτων για εκμάθηση δεξιοτήτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ξένης 

γλώσσας.  

 

Ωστόσο, στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν έχουν πρόσβαση οι 

υπόδικοι αφού, όπως μας υποδείχθηκε από τη Διεύθυνση των Φυλακών, ένεκα 

του μικρού χρονικού διαστήματος που παραμένουν στις Κεντρικές Φυλακές 

(συγκριτικά με τους κρατούμενους), δεν είναι δυνατή η ένταξη τους στο σχολείο 

των φυλακών για να έχουν ουσιαστικό όφελος από τη φοίτηση τους σ’ αυτό.  

 

 

• Δικαίωμα Επικοινωνίας  

 

 

Σε όλες τις Πτέρυγες των Κεντρικών Φυλακών υπάρχουν τηλεφωνικοί θάλαμοι 

στους οποίους οι κρατούμενοι έχουν απεριόριστη δυνατότητα πρόσβασης 

καθημερινά από τις 08:00 π.μ. μέχρι και τις 20:30 μ.μ.. Επικοινωνία μπορεί να γίνει 

επιπλέον με τη χρήση του SKYPE, την οποία κυρίως χρησιμοποιούν αλλοδαποί 

κρατούμενοι που δεν δέχονται επισκέψεις. Ο κρατούμενος μπορεί επίσης να 

αποστέλλει και να παραλαμβάνει απεριόριστα επιστολές προς μέλη της 

οικογένειας του, συνεργάτες και φίλους, αφού πρώτα υποβάλει τις επιστολές 

αυτές για έλεγχο στον αρμόδιο λειτουργό.  

 

Το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων ή των επιστολών ελέγχεται εάν ο 

Διευθυντής κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας ή για 

οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία, με εξαίρεση τις επιστολές, τις οποίες  

αποστέλλει ή λαμβάνει ο κρατούμενος προς/από τον δικηγόρο του, τον Γενικό 

Εισαγγελέα, τον/την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο των Φυλακών, την Επιτροπή του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και Άλλης Μορφής 
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Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας και το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 

Σε κάθε Πτέρυγα υπάρχει τοποθετημένο κουτί παραπόνων στο οποίο ο κάθε 

κρατούμενος δύναται αν επιθυμεί να υποβάλει παράπονο στη Επίτροπο, το 

οποίο σύμφωνα και τα πιο πάνω δεν υπόκειται σε έλεγχο και είναι εμπιστευτικό, 

αφού δικαίωμα παραλαβής των εν λόγω επιστολών έχει μόνο το Γραφείο μου.  

 

Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε από τις επισκέψεις μου σε ορισμένες Πτέρυγες το 

κουτί αυτό είναι τοποθετημένο σε θέση που καλύπτεται από τις κάμερες 

ασφαλείας και ως εκ τούτου είναι πιθανόν να μην εξασφαλίζεται το απόρρητο 

ή/και να υπόκειται σε λογοκρισία. Ενδέχεται επίσης η παρουσία της κάμερας 

να επενεργεί αποτρεπτικά για τον/την κρατούμενο/η που επιθυμεί να υποβάλει 

παράπονο ή/και να ενημερώσει το Γραφείο μου για οποιοδήποτε ζήτημα 

πιθανώς να τον/την απασχολεί. 

 

Επιπρόσθετα σε δύο πτέρυγες διαπιστώθηκε ότι το κουτί ήταν σε κατάσταση η 

οποία δεν επέτρεπε την τοποθέτηση οποιουδήποτε παραπόνου σε αυτό.  

    

Ως εκ τούτου, θα πρέπει, σε όλες τις Πτέρυγες, τα κουτιά παραπόνων να είναι 

σε κατάσταση που να είναι δυνατή η χρήση τους για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, να μην υπάρχουν οποιοιδήποτε παράγοντες που να 

αποτρέπουν τη χρήση τους από τους κρατούμενους, όπως η άμεση έκθεση 

τους σε κάμερες ασφαλείας και η αλληλογραφία που τοποθετείται στα κουτιά 

να μην ελέγχεται από το προσωπικό των φυλακών παρά μόνον να είναι 

προσβάσιμη από τους Λειτουργούς του Γραφείου μου. 

 

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση, οι κρατούμενοι/ες θα πρέπει να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων το δικαίωμα τους να υποβάλουν παράπονο στο 

Γραφείο μου, καθώς και την εμπιστευτικότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει 

τέτοιου είδους παράπονα.  
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• Διενέργεια επισκέψεων 

 

 

Κάθε κρατούμενος επιτρέπεται να δέχεται μέχρι 10 επισκέψεις το μήνα από μέλη 

της οικογένειας του, συγγενείς και φίλους, 3 ενήλικα άτομα ανά επίσκεψη.  

 

Ο κρατούμενος, δύναται να δέχεται επιπλέον επισκέψεις, πέραν των πιο πάνω, 

από πρεσβείες, προξενεία, ύπατες αρμοστείες καθώς και από θρησκευτικούς 

εκπροσώπους της επιλογής του. Για να επισκεφτεί κάποιος ένα κρατούμενο θα 

πρέπει ο κρατούμενος να εγγράψει το όνομα του επισκέπτη στην λίστα του για 

επισκέψεις και να στείλει στον επισκέπτη πρόσκληση. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η 

διαδικασία δυνατόν να μην επιτρέψουν στον επισκέπτη την είσοδο στις Φυλακές.  

 

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί από την εξέταση παραπόνων 

εναντίον του Τμήματος Φυλακών, ότι συγγενείς που ήρθαν σε αντιπαράθεση 

και/ή επέδειξαν απρεπή συμπεριφορά προς την Διεύθυνση και τα μέλη του 

προσωπικού του Τμήματος Φυλακών και/ή αρνήθηκαν να ακολουθήσουν ή να 

συμμορφωθούν με τους κανόνες ασφαλείας, δεν τους επετράπη να 

επισκεφθούν τις φυλακές εκτός και αν απολογηθούν με επιστολή.  

 

Επισημαίνεται ότι σε όλους τους χώρους εισόδου και διενέργειες επισκέψεων, 

υπάρχει αναρτημένη σε περίοπτη θέση ανακοίνωση, στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα, της Διεύθυνσης του Τμήματος (αρ. φακ.: 5.13.001/15) υπό τον τίτλο 

«Απρεπής Συμπεριφορά Επισκεπτών», στην οποία επισύρεται η προσοχή τους 

στο θέμα αυτό και στο ενδεχόμενο να τους απαγορευθεί η είσοδος. 

 

Ωστόσο, θεωρώ ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται και/ή να 

εφαρμόζεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όταν πράγματι η συμπεριφορά και 

οι πράξεις των επισκεπτών υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια και θέτουν σε 
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πραγματικό και ορατό κίνδυνο την τάξη και ασφάλεια των φυλακών και θα 

πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η ψυχολογική και συναισθηματική 

φόρτιση που ενδεχομένως διακατέχει την δεδομένη στιγμή τον επισκέπτη.    

 

Όσον αφορά στο χώρο εμπιστευτικών συναντήσεων των κρατουμένων  με 

τους δικηγόρους τους, όπως διαπιστώθηκε από τις επισκέψεις μας υπήρχε 

τοποθετημένη κάμερα η οποία όμως σύμφωνα με τους Υπεύθυνους του χώρου 

είναι απενεργοποιημένη ως προς τον ήχο. Ωστόσο αυτό ενδεχομένως να 

επενεργεί αποτρεπτικά στη μεταξύ τους επικοινωνία καθότι πιθανόν να εγείρει 

ερωτήματα αναφορικά με την εμπιστευτικότητα των όσων διαλαμβάνονται στις 

μεταξύ τους συνομιλίες. 

 

 

 

Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 

 

 

Το ΕΔΔΑ έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι, η στέρηση της ελευθερίας σε ένα 

άτομο, αναπόφευκτα συνοδεύεται από αισθήματα οδύνης και ταπείνωσης. Η 

συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία υπεισέρχεται ένα άτομο που τελεί υπό 

κράτηση, δεν επιφέρει από μόνη της παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.  Πλην 

όμως, έκαστο Κράτος ενέχει θετική υποχρέωση να οργανώνει το σωφρονιστικό 

του σύστημα με τρόπο που να διασφαλίζει ότι κάθε άτομο κρατείται υπό 

συνθήκες σύμφωνες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτως των 

οικονομικών δυσχερειών που ενδεχομένως να αντιμετωπίζει.17 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνθήκες και ο τρόπος κράτησης δεν θα πρέπει να 

υποβάλλουν τα άτομα σε απόγνωση ή σε δοκιμασία τέτοιας έντασης που να 

υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο οδύνης που είναι σύμφυτο με το μέτρο της 

                                                 
17 Benediktov v. Russia, 10/05/2007, παρ. 37 
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κράτησης, και, δεδομένων των πρακτικών απαιτήσεων της φυλάκισης, θα 

πρέπει να διασφαλίζονται καταλλήλως και με προσήκοντα τρόπο η υγεία και η 

ποιότητα ζωής των κρατουμένων.18 

 

Κατά συνέπεια, με γνώμονα τα ανωτέρω, ως επίσης και των όσων έχουν 

αναλυθεί και σημειωθεί πιο πάνω αναφορικά με τις  συνθήκες που επικρατούν 

σήμερα στις Κεντρικές Φυλακές, επισημαίνονται τα εξής: 

 

 

 Διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων - Απομόνωση κρατουμένων 

 

Όσον αφορά στην καθολική, όπως διαπιστώθηκε, χρήση του μέτρου της 

απομόνωσης κατά τη διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι, η μερική ή σχετική απομόνωση, δηλαδή η 

απαγόρευση επαφής με άλλους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας, τάξης 

και προστασίας δεν αποτελεί, σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, αφ’ εαυτού της μορφή 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας ή μεταχείρισης, καθότι, σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα στοιχεία, όπως οι 

συνθήκες της υπόθεσης, η αυστηρότητα του μέτρου, οι συνέπειες για το άτομο, 

η διάρκεια του ειδικού καθεστώτος και ο επιδιωκόμενος σκοπός.19  

 

Εντούτοις, οι συνέπειες της απομόνωσης στην ψυχική υγεία του κρατούμενου 

είναι εξαιρετικά δυσμενείς και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποτελεί το έσχατο 

μέτρο και να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ελάχιστο 

χρονικό διάστημα.  

 

Επί του προκειμένου το 2018 η CPT είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για την 

εξουσία των ανώτερων σωφρονιστικών υπαλλήλων να περιορίζουν ένα 

κρατούμενο σε κελί μέχρι και για έξι ημέρες για τη διερεύνηση πειθαρχικών 

                                                 
18 Tatishvili v. Greece, 31/7/2014, παρ. 43 

19 Van der Ven v. the Netherlands, 4/5/2003, παρ. 51 
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παραπτωμάτων και είχε σημειώσει ότι η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείτο 

συστηματικά και εκλαμβανόταν από τους κρατούμενους ως τιμωρία, παρότι 

δεν είχε εκ των προτέρων διαπιστωθεί η ενοχή τους στο υπό διερεύνηση το 

παράπτωμα. 

 

Σύμφωνα, δε, με την CPT, ο περιορισμός των κρατουμένων σε κελί ένεκα της 

υποψίας διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος και προτού τους 

απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες, δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 

μερικές ώρες ούτε να γίνεται συστηματικά.  

 

Όπως, επί του ίδιου θέματος, σημειώνεται στη Σύσταση των Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Φυλακών, η 

απομόνωση δεν θα πρέπει να επιβάλλεται ως πειθαρχική ποινή, παρά μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα 

είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.20 

 

Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει, σύμφωνα με τους 

(Αναθεωρημένους) Ευρωπαϊκούς Κανόνες Φυλακών να εξασφαλίζεται 

τουλάχιστον μια ώρα άσκησης σε εξωτερικό χώρο για κάθε κρατούμενο που 

βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης, να τους παρέχεται αναγνωστικό υλικό, 

να έχουν τουλάχιστον δυο ώρες ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής την ημέρα 

και να έχουν καθημερινά επισκέψεις, περιλαμβανομένων επισκέψεων από τον 

Διευθυντή των Φυλακών ή από μέλος του προσωπικού που ενεργεί εκ μέρους 

του.  

 

Ταυτόχρονα, βάσει επίσης των (Αναθεωρημένων) Ευρωπαϊκών Κανόνων 

Φυλακών, οι κρατούμενοι που τελούν υπό καθεστώς απομόνωσης δεν θα 

πρέπει να στερούνται του δικαιώματος τους για υποβολή παραπόνων.  

 

                                                 
20 Recommendation Rec (2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison 

Rules 
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Συνακόλουθα, η χρήση του μέτρου της απομόνωσης για πειθαρχικούς λόγους 

θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να μην αποτελεί τον 

κανόνα, όπως σήμερα φαίνεται ότι συμβαίνει, η διάρκεια του δε θα πρέπει να 

περιορίζεται σε μερικές μόνο ώρες και οι κρατούμενοι στους οποίους 

επιβάλλεται  να μην στερούνται των υπόλοιπων δικαιωμάτων τους, όπως 

εξωτερική άσκηση, ανθρώπινη επαφή, υποβολή παραπόνων . 

 

Θα πρέπει, επίσης, σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 

αναλογικότητας ώστε τα ληφθέντα μέτρα, στην προκειμένη ο εγκλεισμός 

κρατουμένων σε κελί , να συνάδουν και να μην υπερβαίνουν τα αναγκαία για 

την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού αλλά κυρίως  να διασφαλίζεται ότι ο 

περιορισμός των δικαιωμάτων των κρατουμένων με την απομόνωσή τους, να 

μην ισοδυναμεί με την εκ των προτέρων τιμωρία τους για μια πράξη ή ενέργεια 

που εν τέλει πιθανόν να μην έχουν διαπράξει, και για την οποία τελικά να μην 

δικαστούν ποτέ. 

 

Καθότι διεφάνη πως η διαδικασία εξέτασης πειθαρχικών παραπτωμάτων, σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν τελεσφορεί, και τα πειθαρχικά παραπτώματα για τα 

οποία κατηγορούνται οι κρατούμενοι εν τέλει δεν εκδικάζονται εφόσον  δεν 

υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία στους προσωπικούς φακέλους των 

κρατουμένων ή οπουδήποτε αλλού που να υποδηλούν την έκβασή τους, όπως 

τα πλήρη πρακτικά της δίκης καθώς και όλες οι γραπτές αναφορές και 

μαρτυρίες που αφορούν εκάστη υπόθεση. 

 

Ως εκ τούτου και σε συνδυασμό με την παραδοχή εκ μέρους της Διεύθυνσης ότι 

δεν διατηρείται μητρώο καταγραφής της συχνότητας χρήσης του μέτρου της 

απομόνωσης για πειθαρχικούς λόγους, παρότι η CPT επεσήμανε από το 2018 

την εν λόγω ανεπάρκεια, ελλοχεύει ο κίνδυνος να συνεχιστεί η καθιερωμένη 

πλέον πρακτική της απομόνωσης των κρατουμένων για αρκετές ημέρες, 

αποκλειστικά και μόνο με επίκληση της διενέργειας έρευνας για το εν δυνάμει 

πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο ενδεχομένως να έχουν υποπέσει και όταν εν 
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τέλει δεν στοιχειοθετείται οτιδήποτε εναντίον τους, ουσιαστικά τιμωρούνται εκ των 

προτέρων με εγκλεισμό στο κελί χωρίς οποιοδήποτε λόγο. 

 

Το γεγονός, δε, ότι οι κρατούμενοι  υποχρεώνονται να απολογηθούν γραπτώς 

για το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνταν, ενώ η πειθαρχική 

διαδικασία, τουλάχιστον απ’ ότι ανακύπτει από τους προσωπικούς τους 

φακέλους, δεν προωθείται ή δεν ολοκληρώνεται, επίσης συνηγορεί στην εκ των 

προτέρων τιμωρία τους με απομόνωση. 

 

 

 Κτιριακές Εγκαταστάσεις   

 

Παρότι αποτελεί αναντίλεκτο γεγονός ότι η πλειονότητα των κτιριακών 

εγκαταστάσεων των Κεντρικών Φυλακών είναι πεπαλαιωμένες, αυτό δεν θα 

πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των 

κρατουμένων που βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές και τη μη διασφάλιση 

αξιοπρεπών συνθηκών κράτησής τους. 

 

Ειδικότερα, οι υλικές συνθήκες θα πρέπει να ανταποκρίνονται και να πληρούν τα 

ελάχιστα διεθνή πρότυπα και στοιχειώδη ζητήματα, έτσι ώστε η απουσία 

ξεχωριστής τραπεζαρίας, ερμαριών και πλυντηρίου σε ορισμένες Πτέρυγες, θα 

πρέπει να υποβαθμίζονται αλλά να τύχουν επίλυσης.  

 

Εν ολίγοις, θα πρέπει να καταβληθεί η κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του 

δυνατού, για την αναβάθμιση και συνεχή βελτίωση όλων ανεξαιρέτως των 

κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

Ορισμένα άλλα ζητήματα που ενδεχομένως φαντάζουν επουσιώδη, όπως η μη 

διασφάλιση της ιδιωτικότητας των κρατουμένων που χρησιμοποιούν την 

τουαλέτα σε ορισμένες πτέρυγες, ένεκα της διαμόρφωσης των κελιών, θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν τάχιστα, είτε με την διαχωριστικό τοιχίου που να 

παρεμποδίζει την ορατότητα τους από την πόρτα του κελιού είτε, εάν αυτό κριθεί 
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ως μη εφικτό, ακόμη και με την ανέγερση άλλων τουαλέτων στην Πτέρυγα εκτός 

των κελιών. 

 

Και αυτό γιατί, η μη διατήρηση της ιδιωτικότητας κατά τη χρήση των τουαλέτων 

ένεκα του μη διαχωρισμού τους από τους υπόλοιπους χώρους των φυλακών 

έχει κατ’ επανάληψη χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ως εξευτελιστική μεταχείριση, καθότι 

ενδέχεται να υποβιβάζει την αξιοπρέπεια των κρατουμένων ένεκα της έκθεσής 

τους μπροστά στα μάτια των συγκρατούμενών τους που πιθανόν να τους 

προκαλέσει αισθήματα αγωνίας, ταπείνωσης και εξευτελισμού.21 

 

Παρότι η CPT επεσήμανε από το 2018 το συγκεκριμένο πρόβλημα, στα τέσσερα 

χρόνια που μεσολάβησαν από την επίσκεψη της στην Κύπρο δεν φαίνεται να 

έχουν γίνει επάρκειες ενέργειες για την οριστική αντιμετώπισή του.  

 

Συνακόλουθα, η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος καθίσταται επιτακτική και 

εκ των ων ουκ άνευ για την διασφάλιση της αξιοπρέπειας όλων ανεξαιρέτως των 

κρατουμένων.  

 

 

 Υπερπληθυσμός 

 

Όσον αφορά στο ζήτημα του υπερπληθυσμού που είχε σημειώσει και η CPT 

στην Έκθεσή της και, αναντίλεκτα έχει πλέον διογκωθεί σε υπέρμετρο βαθμό, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι, το ΕΔΔΑ έχει προ πολλού επισημάνει ότι «…σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο υπερπληθυσμός των φυλακών αγγίζει ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο, η έλλειψη χώρου σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα 

μπορεί να αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 

εκτίμηση της συμμόρφωσης μίας δεδομένης κατάστασης προς το άρθρο 

3…στις περιπτώσεις όπου (το ΕΔΔΑ) αντιμετώπισε μία ολοφάνερη περίπτωση 

                                                 
21 Βλ. ενδεικτικά Longin v. Croatia, 6/2/2013, παρ. 60-62 και Makarov v. Russia, 14/9/2009, παρ. 97-100 
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υπερπληθυσμού, έκρινε ότι αυτό το στοιχείο, από μόνο του, αρκούσε για να 

διαπιστώσει παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης. Κατά γενικό κανόνα, 

επρόκειτο για περιπτώσεις όπου ο προσωπικός χώρος που παρεχόταν σε έναν 

προσφεύγοντα ήταν μικρότερος από 3 τ.μ….».22  

 

Κατά συνέπεια, οι περιπτώσεις έντονου υπερπληθυσμού σε σωφρονιστικά 

ιδρύματα, που περιορίζουν τους κρατούμενους σε χώρους  μικρότερος από 3 

τ.μ δύνανται κάλλιστα να εκληφθούν ότι ισοδυναμούν με συνθήκες 

απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης για τους κρατούμενους που 

διαμένουν σ’ αυτά, κατά παράβαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με το ΕΔΑΔ. 

 

Παρότι είναι αντιληπτό ότι ο αριθμός των κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές 

δεν αφορά ζήτημα που να αναφύεται στη Διεύθυνσή τους για να επιλυθεί, 

αναμένεται από τις αρμόδιες επί τούτου Αρχές να εγκύψουν στο πρόβλημα για 

την εξεύρεση σύντομων και ουσιαστικών τρόπων επίλυσής του. 

 

 

 Δικαίωμα Επικοινωνίας  

 

Σε σχέση με το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι, η άσκηση του δικαιώματος για επικοινωνία και αλληλογραφία 

είναι καίριας σημασίας για τα άτομα που εκτίουν ποινή στέρησης της 

ελευθερίας τους, καθότι συνιστά ένα εκ των ελαχίστων τρόπων επαφής και 

επικοινωνίας τους με την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και με το Γραφείο μου για 

σκοπούς υποβολής παραπόνων ή/και γνωστοποίησης οποιουδήποτε 

ζητήματος ενδεχομένως να τους απασχολεί. 

 

                                                 
22 Nisiotis v. Greece, 10/2/2011, παρ. 38-39 
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Βάσει, δε, τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Φυλακών, κατοχυρώνεται το δικαίωμα 

των κρατουμένων για υποβολή παραπόνων σε αρμόδιες αρχές, τηρούμενης 

της αρχής της εμπιστευτικότητας. 

 

Στην προκειμένη όμως περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές Πτέρυγες, το 

κουτί παραπόνων προς το Γραφείο μου είναι άμεσα εκτεθειμένο στις κάμερες 

ασφαλείας. Αυτό ενδέχεται να επηρεάζει το απόρρητο της επικοινωνίας των 

κρατουμένων με το Γραφείο μου ή/και να ελλοχεύει η πιθανότητα λογοκρισίας.  

 

Επίσης, η ύπαρξη καμερών πάνω από τα κουτιά παραπόνων ή/και η έκθεση 

τους σ’ αυτές, πιθανόν να αποτρέπει τους κρατούμενους από να υποβάλουν 

οποιαδήποτε καταγγελία ή παράπονο προς το Γραφείο μου, φοβούμενοι, 

ενδεχομένως, τυχόν αντίποινα ή τιμωρία για την πράξη τους. 

 

Επί τούτου, επισημαίνεται ότι η τυχόν εκδικητική αντιμετώπιση οποιουδήποτε 

προσώπου επειδή αποτείνεται στο Γραφείο μας για το ζήτημα που το απασχολεί, 

συνιστά, βάσει του άρθρου 11(στ) των περί Επιτρόπου Διοικήσεων Νόμων, 

αδίκημα. Ειδικότερα, οποιοσδήποτε «…επηρεάζει ή απειλεί πως θα επηρεάσει, 

εκφοβίζει ή εξαναγκάζει, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή επιβάλλει οποιαδήποτε 

τιμωρία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο…λόγω του γεγονότος ότι το πρόσωπο 

αυτό…υπέβαλε οποιοδήποτε παράπονο, για να εξεταστεί από τον 

Επίτροπο…χορήγησε ή παρουσίασε ή προτίθεται να χορηγήσει ή να 

παρουσιάσει οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφα στον Επίτροπο…», 

διαπράττει αδίκημα. 

 

Επισημαίνεται, συναφώς, ότι, κλειδιά για τα εν λόγω κουτιά παραπόνων θα 

πρέπει να διαθέτουν μόνο οι Λειτουργοί του Γραφείου μου που είναι 

επιφορτισμένοι με το καθήκον να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία από τον 

χώρο των Κεντρικών Φυλακών. Συνακόλουθα και δεδομένου ότι σε δύο 

Πτέρυγες τα κουτιά παραπόνων είναι, όμως έχει ήδη λεχθεί, σε μη 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, ενδεχομένως να ενδείκνυται η πλήρης 
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αντικατάσταση όλων των κουτιών του Γραφείου μου με καινούρια, και όλα τα 

κλειδιά  θα πρέπει να διαβιβαστούν μόνο στο Γραφείο μου. 

 

Εξυπακούεται δε, πως η τοποθέτηση των κουτιών θα πρέπει να γίνει σε τόπο 

που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη χρήση τους από τους κρατούμενους 

χωρίς αυτό να καταγράφεται απο οποιαδήποτε κάμερα. 

 

Καθ’ όμοιο τρόπο θα μπορούσαν να τυγχάνουν χειρισμού και τα 

παράπονα/αιτήματα των κρατουμένων προς τη Διεύθυνση. Δηλαδή, αντί να 

παραδίδονται προσωπικά από τους κρατούμενους στους δεσμοφύλακες, που, 

σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εκφραστεί παράπονα ότι εν τέλει δεν 

προωθήθηκαν ή παραδόθηκαν στη Διεύθυνση, θα μπορούσε να τοποθετηθεί 

ξεχωριστό κουτί παραπόνων/αιτημάτων σε κάθε Πτέρυγα, το περιεχόμενο του 

οποίου να καταγράφεται και να παραδίδεται στη Διεύθυνση. 

 

 

 Πληροφόρηση κρατουμένων 

 

Όσον αφορά στην πληροφόρηση των κρατουμένων για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, σημειώνω τον προβληματισμό μου για τους ισχυρισμούς 

που έχουν τεθεί υπόψη του Γραφείου μου ότι δεν έχει επιτραπεί σε κρατούμενους 

(ή/και υπόδικους) να μεταφέρουν εντός των Κεντρικών Φυλακών τον Οδηγό 

Πρώτης Επαφής Κρατουμένου που ετοιμάστηκε από το Γραφείο μου σε 

συνεργασία με τον σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Δικαιωμάτων 

Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων. 

 

Δεδομένου ότι ο εν λόγω Οδηγός αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης των 

κρατουμένων, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες 

ασφαλούς παραμονής μέσα στη φυλακή, αναμένεται ότι η Διεύθυνση δεν θα 

επιτρέψει την επανάληψη τέτοιων φαινομένων, ως επίσης κ ότι θα φροντίσει ότι 

ο Οδηγός θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος σε όλες τις Πτέρυγες των 
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Κεντρικών Φυλακών, ώστε οι κρατούμενοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά και τις 

υποχρεώσεις τους ωστε να καθίσταται δυνατή η άσκηση τους.  

 

 

 Προσωπικοί φάκελοι & Αιτήματα κρατουμένων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις διαφάνηκε ότι αιτήματα 

των κρατουμένων είτε δεν προωθούνταν έγκαιρα είτε δεν καταχωρούνταν 

στους προσωπικούς τους φακέλους.  

 

Επί τούτου σημειώνεται ότι και το 2018 η CPT είχε επισημάνει την μη ανταπόκριση 

της Διεύθυνσης σε αιτήματα των κρατουμένων, ενώ, εν συναρτήσει με τη μη 

αρίθμηση των καταχωρήσεων στους προσωπικούς φακέλους, εγείρει 

ερωτηματικά κατά πόσον όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που αφορούν σε ένα 

κρατούμενο καταχωρούνται στον προσωπικό του φάκελο και, με τον ίδιο τρόπο, 

εάν όλα τα αιτήματά τους λαμβάνονται υπόψη και εν τέλει εξετάζονται από τη 

Διεύθυνση. 

 

Σημειώνεται, συναφώς, ότι, σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Αρχείων στη Δημόσια Υπηρεσία» το οποίο εξέδωσε το Τμήμα 

Διοίκησης και Προσωπικού, «Τα έγγραφα, μαζί με τα συνημμένα τους, 

καταχωρίζονται στη δεξιά πλευρά του σχετικού φακέλου…Τα έγγραφα 

τοποθετούνται στο φάκελο από τα κάτω προς τα πάνω έτσι, ώστε το τελευταίο 

έγγραφο που λήφθηκε ή στάλθηκε να παρουσιάζεται πρώτο. Τοποθετούνται 

κατά σειρά παραλαβής, ή με βάση την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο στην 

περίπτωση εξερχόμενης αλληλογραφίας και αριθμούνται με αύξοντα αριθμό 

στην πάνω δεξιά γωνιά κάθε σελίδας. Ο αύξων αριθμός αποκαλείται… κυανούν 

στους φακέλους των Τμημάτων, όπου γράφεται με μπλε μολύβι…».23    

 

 

                                                 
23 Κεφάλαιο 4.3.2.1, υπό το τίτλο «Τοποθέτηση του εγγράφου στο φάκελο» 
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 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

 

Από το 2018, η CPT είχε εγείρει ζητήματα ιατρικής εμπιστευτικότητας, καθότι οι 

δεσμοφύλακες είχαν πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους κρατούμενων.  

 

Όπως, δε, διαπιστώθηκε από τις επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές, το 

συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, καθότι το 

προσωπικό των φυλακών έχει άμεση πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους 

των κρατουμένων, ενώ η διαμόρφωση του χώρου εξέτασής τους δεν 

διασφαλίζει με οιονδήποτε τρόπο το ιατρικό απόρρητο. 

 

Συνακόλουθά, το συγκεκριμένο θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και 

διευθέτησης από τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών. 

 

 

 Άτομα με αναπηρία 

 

Σε σχέση με την κράτηση ατόμων με αναπηρίες στις Φυλακές, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 201124, 

τα Κράτη «…διασφαλίζουν ότι εάν άτομα με αναπηρίες στερούνται της 

ελευθερίας τους μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας, έχουν δικαίωμα, σε ίση βάση 

με άλλους, στις εγγυήσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με τους σκοπούς και 

αρχές της Σύμβασης…».25  

 

Σύμφωνα επίσης με τη Σύμβαση, τα Κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν 

αποτελεσματικά μέτρα «…για να διασφαλίζουν την κινητικότητα με την 

                                                 
24 Περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) 

Νόμος 8(ΙΙΙ)/2011 

25 Άρθρο 14 της Σύμβασης 
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μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία για τα άτομα με αναπηρίες 

περιλαμβανομένων…διευκόλυνση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε  

μορφές ζωντανής βοήθειας και μεσάζοντες…» και «…παροχή κατάρτισης για 

δεξιότητες κινητικότητας σε εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται με τα 

άτομα αυτά…»26. 

 

Το δε Συμβούλιο της Ευρώπης, σε σχετικό Εγχειρίδιο27 που εξέδωσε το 2016, 

αναφέρει ότι για σκοπούς διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης των κρατούμενων 

ατόμων με αναπηρίες και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

τους, οι Αρχές των Φυλακών θα πρέπει να εκπονούν ειδικές πολιτικές και 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, οι οποίες θα πρέπει να 

θέτουν σε προτεραιότητα θέματα  όπως, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση του 

προσωπικού, την υγειονομική περίθαλψη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες. 

 

Στο Εγχειρίδιο σημειώνεται επίσης ότι στους κρατούμενους θα πρέπει να 

παρέχεται η αναγκαία εξειδικευμένη βοήθεια ούτως ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέρχονται και να αντιμετωπίζουν τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκονται 

στη φυλακή. 

 

Με βάση, δε, τη σχετική νομολογία28 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), στην οποία γίνεται αναφορά στο Εγχειρίδιο, η κράτηση 

ενός ατόμου με σοβαρή αναπηρία σε συνθήκες που δεν μπορεί να πάει μόνο 

του στην τουαλέτα ή να διατηρηθεί καθαρό χωρίς δυσκολία, συνιστά 

εξευτελιστική μεταχείριση και συνακόλουθα αντίκειται στο Άρθρο 3 της 

Ευρωπαϊκής Συμβάσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει του οποίου «Κανένα 

                                                 
26 Άρθρο 20 της Σύμβασης 

27 COMBATING ILL-TREATMENT IN PRISON: A handbook for prison staff with focus on the prevention of ill-

treatment in prison 

28 Price v United Kingdom 2001, Flamînzeanu v Romania (12 April 2011), Arutyunyan v Russia (10 January 

2012), Grimailovs v Latvia (25 June 2013), Cf Zarzycki v Poland (12 March 2013), VD v Romania (16 February 

2010) 
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πρόσωπο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη 

και εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία». 

 

Κατά συνέπεια, η μη διευθέτηση του ζητήματος της παροχής φροντίδας σε 

κρατούμενα άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα που δεν 

μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, με την παροχή στα συγκεκριμένα άτομα των 

απαραίτητων εχέγγυων που θα διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαμονή τους στις 

Κεντρικές Φυλακές, πέραν του ότι δεν διασφαλίζει τα δικαιώματά τους, όπως 

αυτά κατοχυρώνονται από τις ανωτέρω διατάξεις της Σύμβασης, πολύ πιθανόν 

να απολήγει σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείρισή τους, κατά 

παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.  

 

Είναι, δε, κατανοητό ότι πράγματι οι δεσμοφύλακες δεν είναι καταρτισμένοι 

κατάλληλα για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας σε κρατούμενα άτομα με 

αναπηρίες, ενώ κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στα καθήκοντά τους, ούτε και δύναται 

να επιφορτιστεί τέτοια ευθύνη άλλος κρατούμενος.  

 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι 

διαθέσιμες επιλογές, ήτοι, κατά πόσον ενδείκνυται η φροντίδα να παρέχεται από 

νοσηλευτές, ως η εισήγηση της Ο.ΠΑ.Κ., ή από εξειδικευμένους φροντιστές που 

θα πληρώνονται από τα επιδόματα που καταβάλλονται στο ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο, στη βάση της εισήγησης του ΤΚΕΑΑ.  

 

Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν κατόπιν 

διαβουλεύσεων όλων των αρμοδίων, περιλαμβανομένων και των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες και στο επίκεντρό 

τους θα πρέπει να βρίσκεται η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των 

ατόμων με αναπηρίες που διαμένουν στις Κεντρικές Φυλακές. 

 

 

 Συγχρωτισμός υποδίκων - κρατουμένων 
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΄Όσον αφορά στον συγχρωτισμό υποδίκων με κρατούμενους που, όπως 

αναφέρθηκε, εφαρμόζεται στην Πτέρυγα γυναικών, πέραν του ότι έρχεται σε 

αντίθεση με τις σχετικές επί του θέματος συστάσεις της CPT,  συμβάλει στην 

άμεση συναναστροφή υποδίκων με άτομα που έχουν ήδη καταδικαστεί, με όλες 

τις αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται αυτό να τους επιφέρει. 

 

Ειδικότερα, πέραν του ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και 

συστάσεις, δύναται να αποτελέσει τροχοπέδη για τα διευρυμένα δικαιώματα 

που δύνανται να απολαμβάνουν εντός των φυλακών οι υπόδικοι συγκριτικά με 

τους κατάδικους, καθώς και να τους εκθέτουν στην ευρύτερη κουλτούρα που 

πιθανόν να επικρατεί εντός των φυλακών η οποία δεν τους είναι οικεία. 

 

Ο δε συγχρωτισμός υποδίκων με κρατούμενους, διαμορφώνει ιδιαιτέρως 

επιβαρυντικές ψυχολογικές συνθήκες για τους υπόδικους που ενδέχεται να είναι 

άτομα χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή σε σοβαρά ποινικά αδικήματα, με όλες τις 

συνεπακόλουθες συνέπειες, τόσο κατά την παραμονή τους εντός των 

φυλακών, όσο και στην ευρύτερη ψυχοσυναισθηματική τους μετεξέλιξη. 

 

 

 Διατροφή 

 

Παρότι δεν έχουν διαπιστωθεί  ή υποβληθεί οποιαδήποτε παράπονα αναφορικά 

με την ποιότητα ή την ποσότητα του παρεχόμενου φαγητού, γεγονός που θα 

πρέπει να πιστωθεί στις προσπάθειες που έχει επί τούτου καταβάλει η Διεύθυνση 

των Κεντρικών Φυλακών, το ωράριο παροχής των γευμάτων ενδεχομένως να 

χρήζει αναθεώρησης, ενδεχομένως με την διαφοροποίηση της ώρας παροχής 

του δείπνου τους καλοκαιρινούς μήνες.  

 

Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα 

παροχής επιπρόσθετου σνακ στους κρατουμένους κατά τους εν λόγω μήνες. 
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 Άσκηση – Δραστηριότητες 

 

Όσον αφορά στην δημιουργική ενασχόληση των κρατουμένων/υποδίκων, 

επαναλαμβάνεται ότι το 2018, η CPT είχε σημειώσει ότι κρατούμενοι παρέμεναν 

για μεγάλο διάστημα της ημέρας αδρανείς, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

 

Όπως, δε, διαπιστώθηκε, μεγάλος αριθμός κρατουμένων εξακολουθεί να μην 

έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δημιουργική απασχόληση (Πτέρυγες 10, 4 και 

4Β), ως επίσης και ο υπόδικοι, ενώ στους υπόδικους, καθώς και στους 

κρατούμενους στις Πτέρυγες  4 και 4Β δεν παρέχεται ούτε οποιαδήποτε 

εκπαίδευση με τη συμμετοχή τους στα σχολεία των φυλακών. 

Παρότι είναι βάσιμη η θέση της Διεύθυνσης ότι οι υπόδικοι δεν συμμετέχουν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ένεκα του μικρού χρονικού διαστήματος που 

παραμένουν στις Κεντρικές Φυλακές που δεν επιτρέπει την ένταξη τους στο 

σχολείο, αυτό δεν θα πρέπει να συνιστά τροχοπέδη για οποιαδήποτε άλλη 

μορφή δημιουργικής και εποικοδομητικής ενασχόλησης, τόσο των υποδίκων 

όσο και των υπόλοιπων κρατουμένων που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε 

οτιδήποτε δημιουργικό καθότι υπάρχουν υπόδικοι που εξακολουθούν να 

βρίσκονται υπό κράτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

 

 Διενέργεια επισκέψεων 

 

Σε σχέση, τέλος, με την πρακτική να υποχρεώνονται οι συγγενείς των 

κρατουμένων που συμπεριφέρονται απρεπώς κατά τις επισκέψεις, να 

απολογούνται γραπτώς ώστε να τους επιτραπεί να επισκεφθούν εκ νέου τον 

ενδιαφερόμενο κρατούμενο, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ΑΡΤ, η 

οικογενειακή ζωή συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και στο πλαίσιο 

της κράτησης, οι επισκέψεις των κρατουμένων από μέλη της οικογένειάς τους, 

δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως προνόμιο το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί 

ως πειθαρχικό μέτρο.  
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Όπως, δε, επισημαίνει η CPT σε σχέση με τις επισκέψεις που δέχονται οι 

κρατούμενοι/ες, η επιβολή οποιωνδήποτε περιορισμών σ’ αυτές θα πρέπει να 

βασίζονται αποκλειστικά σε πολύ σημαντικά ζητήματα ασφαλείας.29  

 

Κατά συνέπεια, η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου θα πρέπει να περιορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ανακύπτουν 

σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ώστε οι κρατούμενοι να μην στερούνται του 

θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματός για επαφή με τα μέλη της οικογένειάς 

τους. 

 

 

 

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Με γνώμονα τα ανωτέρω, υποβάλλω τις ακόλουθες εισηγήσεις για την 

περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών κράτησης και μεταχείρισης των 

κρατουμένων: 

 

Απομόνωση και Πειθαρχικά παραπτώματα : 

 

1. Τερματισμός της καθολικής χρήσης του μέτρου απομόνωσης 

κρατουμένων στο κελί τους ή στο ειδικά διαμορφωμένο κελί που 

υπάρχει σε κάθε πτέρυγα και περιορισμός του εν λόγω μέτρο να 

γίνεται  μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου και όταν το 

απαιτούν πράγματι η φύση και οι συνθήκες διερεύνησης 

πειθαρχικού παραπτώματος και για τον ελάχιστο, δυνατό χρόνο, 

ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μερικές ώρες και όχι 

ημέρες, όπως, κατά κανόνα, ισχύει σήμερα. 

                                                 
29 2nd General Report on the CPT's activities [CPT/Inf (92) 3] 
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2. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του μέτρου της απομόνωσης θα 

πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα την 

αναγκαιότητα και την αρχή της αναλογικότητας. 

 

3. Το Τμήμα Φυλακών, οφείλει και πρέπει, να λάβει όλα εκείνα τα 

αναγκαία μέτρα, για πλήρη συμμόρφωση με την διαδικασία που 

προβλέπουν οι Κανονισμοί ως προς την  εκδίκαση των 

πειθαρχικών υποθέσεων, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της 

καθυστέρησης , δημιουργώντας παράλληλα και μια βάση 

δεδομένων, για καλύτερη καταγραφή και έλεγχο των 

περιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με τους  σχετικούς Κανονισμούς 

οι οποίοι προβλέπουν πως τα συνοπτικά πρακτικά της δίκης 

πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο Πειθαρχικών Αδικημάτων 

και Ποινών Κρατουμένων. 

 

 

4. Εκσυγχρονισμός, και επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης 

πειθαρχικών παραπτωμάτων και πιστή εφαρμογή, σε κάθε 

περίπτωση, των προβλεπόμενων διαδικασιών, με γνώμονα τη 

διαφάνεια και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. 

 

5. Δημιουργία μητρώου/βάσης δεδομένων όπου θα καταγράφονται 

οι όλες περιπτώσεις χρήσης του μέτρου της απομόνωσης, για 

σκοπούς άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου.  

 

6. Όταν, δε,  επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της απομόνωσης , οι 

κρατούμενοι να μην στερούνται των υπολοίπων δικαιωμάτων 

τους, όπως εξωτερική άσκηση, ανθρώπινη επαφή, υποβολή 

παραπόνων κλπ..  
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Κουτιά Παραπόνων : 

 

7. Αντικατάσταση των κουτιών υποβολής παραπόνων προς το 

Γραφείο μου με καινούρια, τα κλειδιά των οποίων θα έχει μόνο το 

Γραφείο μου μακριά απο οποιοδήποτε κάμερα η οποία δυνατόν να 

αποβαίνει σε μορφή λογοκρισίας. 

 

8. Λήψη των αναγκαίων μέτρων για την άρση των όποιων 

παραγόντων ενδεχομένως αποθαρρύνουν τη χρήση των κουτιών 

παραπόνων από τους κρατούμενους, όπως η έκθεση τους σε 

κάμερες ασφαλείας, ώστε  να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, 

το  απόρρητο της επικοινωνίας των κρατουμένων με το Γραφείο 

μου, καθώς και για να αρθούν οι οιεσδήποτε υπόνοιες για 

ενδεχόμενη λογοκρισία. 

 

Αρίθμηση Εγγράφων : 

 

9. Εκσυγχρονισμός του Αρχείου και άμεση αρίθμηση όλων των 

εγγράφων που καταχωρούνται στους προσωπικούς φακέλους 

των κρατουμένων, για την αποφυγή τυχόν υπονοιών ότι έγγραφα 

ή/και επιστολές, εσκεμμένα ή/και από αμέλεια, δεν καταχωρούνται 

σ’ αυτά με επακόλουθο να παρέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες για 

τους κρατούμενους. 

 

Υπερπληθυσμός : 
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10. Τροχιοδρόμηση ουσιαστικών μέτρων για την ολιστική και, εντός 

καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, αντιμετώπιση του 

προβλήματος του υπερπληθυσμού. 

 

 

 

Αιτήματα προς την Διεύθυνση : 

 

11. Εξεύρεση εναλλακτικού τρόπου υποβολής των αιτημάτων των 

κρατούμενων προς τη Διεύθυνση, ώστε, αφενός να διασφαλίζεται 

η έγκαιρη εξέταση τους, αφετέρου, δε, να αρθούν οι τυχόν 

αμφιβολίες ότι όντως οι  δεσμοφύλακες τα προωθούν στη 

Διεύθυνση. Επί τούτου, θα μπορούσε να εξεταστεί η τοποθέτηση 

ειδικών κουτιών, στο πρότυπο των αντίστοιχων κουτιών που 

υπάρχουν για την υποβολή παραπόνων προς το Γραφείο μου.  

 

Ενημέρωση  

 

12. Προώθηση της άμεσης διάθεσης σε όλες τις Πτέρυγες των 

Κεντρικών Φυλακών του Οδηγού Πρώτης Επαφής Κρατουμένου 

ώστε ανά πάσα στιγμή οι κρατούμενοι, νεοεισερχόμενοι ή μη, να 

έχουν υπόψη τους τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Διαχωρισμός Υπόδικων  

 

13. Τερματισμός του συγχρωτισμού υπόδικων με κατάδικους 

κρατούμενους, όπως συμβαίνει στην Πτέρυγα Γυναικών και σε 

κάθε περίπτωση, καταβολή των μέγιστων προσπαθειών για τον 

διαχωρισμό τους. 
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Ιατρικό Απόρρητο  

 

14. Διασφάλιση του ιατρικού απόρρητου με τη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων και/ή εργαλείων που να αποτρέπουν την πρόσβαση 

οποιουδήποτε στους ιατρικούς φακέλους καθώς επίσης και την 

διαφοροποίηση του χώρου εξέτασης των κρατουμένων, και την 

ενίσχυση του  νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

Επισκέψεις συγγενών  

 

15. Τερματισμός της πρακτικής που ακολουθείται με την άρνηση των 

επισκέψεων σε συγγενείς όταν η συμπεριφορά των επισκεπτών 

δεν είναι η ενδεδειγμένη,(εκτός για λόγους ασφαλείας ) ώστε οι 

κρατούμενοι να μην στερούνται του αναφαίρετου δικαιώματός 

επικοινωνίας με την οικογένειά τους για εξωγενείς παράγοντες για 

τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι.  

 

Άτομα με Αναπηρία  

 

16. Εξεύρεση λύσης και οριστική διευθέτηση, το συντομότερο δυνατόν, 

του προβλήματος της μη παροχής φροντίδας σε άτομα με 

αναπηρίες που κρατούνται στις Κεντρικές Φυλακές και δεν 

μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται, κατόπιν διαβουλεύσεων όλων 

των εμπλεκομένων. 

 

Τουαλέτες και Ιδιωτικότητα  
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17. Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας όλων των 

κρατουμένων όταν χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, είτε με 

μετατροπές εντός των κελιών είτε, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, με 

την ανέγερση νέων τουαλέτων στις συγκεκριμένες Πτέρυγες. 

 

Δημιουργική Απασχόληση  

 

18. Προώθηση της έναρξης δραστηριοτήτων δημιουργικής 

απασχόλησης και της εκπόνησης συγκεκριμένου προγράμματος 

για τους κρατούμενους στην Πτέρυγα 10, ως επίσης και των 

διαμενόντων/υποδίκων στις Πτέρυγες 5Α & 5Β.  

 

Ανήλικοι Κρατούμενοι  

 

19. Εξεύρεση τρόπου ώστε οι ανήλικοι κρατούμενοι να λαμβάνουν τα 

γεύματά τους σε χώρο εκτός της Πτέρυγας και η διαμόρφωση 

ειδικού επί τούτου χώρου και για τους κρατούμενους στην Πτέρυγα 

4. 

 

Πτέρυγα Ευάλωτων προσώπων  

 

20. Εξασφάλιση της μη υποβάθμισης της ποιότητας των συνθηκών 

διαβίωσης των κρατουμένων στην Πτέρυγα 4Α, με την εξέταση των 

παραπόνων για κάπνισμα εντός της Πτέρυγας και την τοποθέτηση 

ερμαριών για τα προσωπικά αντικείμενα των κρατουμένων, καθώς 

και με την εγκατάσταση πλυντηρίων. 
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Κελί Ασφαλείας  

 

21. Διασφάλιση της οπτικής επαφής με τους κρατούμενους που 

τοποθετούνται στο κελί ασφαλείας της πτέρυγας 4 καθ’ όλο το 

εικοσιτετράωρο. 

 

Γεύματα  

 

22. Εξέταση κατά πόσον ενδείκνυται η διαφοροποίηση του ωραρίου 

παροχής των γευμάτων στους κρατουμένους, ιδιαίτερα κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο που, σύμφωνα με ορισμένους 

κρατούμενους, το δείπνο παρέχεται πολύ νωρίς. Επί τούτου, θα 

μπορούσε να εξεταστεί η παροχή ενδιάμεσου σνακ πριν ή μετά το 

δείπνο. 

 

Η παρούσα Έκθεση, υπό την αρμοδιότητά μου ως Εθνικός Μηχανισμός 

Πρόληψης των Βασανιστηρίων υποβάλλεται, βάσει του άρθρου 7 του Ν. 

2(ΙΙΙ)/2009, στην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως αρμόδια για το 

συγκεκριμένο χώρο κράτησης και  στη Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών.  

 

Αναμένεται δε, ότι τόσο η Υπουργός όσο και η Διεύθυνση των Κεντρικών 

Φυλακών θα μεριμνήσουν τάχιστα για την υλοποίηση των προαναφερθέντων 

εισηγήσεων, στη βάση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους και τη λήψη 

οποιωνδήποτε άλλων, κατά την κρίση τους, ενδεικνυόμενων μέτρων για την 

διασφάλιση της αξιοπρεπούς και χωρίς εκπτώσεις διαβίωση όλων των 

κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές.  

 

Μαρία Στυλιανού Λοττίδη 

 

Επίτροπος Διοικήσεως  

και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων       
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Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων 

και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης, ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης 


