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Ι. Διενέργεια επισκέψεων  

1. 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. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του χώρου περιορισµού της ελευθερίας 
εκτείνεται πέραν των «παραδοσιακών» χώρων, όπως τα αστυνοµικά 
κρατητήρια και οι φυλακές, ώστε να συµπεριλάβει οποιοδήποτε τόπο 
όπου σε µια δεδοµένη στιγµή ένα άτοµο µπορεί να τεθεί υπό 
καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας του.  

3. Υπό αυτή την έννοια, ο χώρος όπου µεταφέρεται ένα άτοµο που 
τελεί υπό κράτηση για οποιοδήποτε σκοπό (όπως αεροδρόµιο, 
δικαστήριο, κέντρο υγείας κλπ) αποτελεί χώρο περιορισµού της 
ελευθερίας και ως τέτοιος εµπίπτει στις αρµοδιότητες µου ως 
Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης των Βασανιστηρίων βάσει του Ν. 2 
(ΙΙΙ)/2009. 

4. Ένας τέτοιος χώρος είναι και ο χώρος περιορισµού των ατόµων που 
αφικνούνται στον αεροδρόµιο Λάρνακας και δεν τους επιτρέπεται η 
είσοδος στη Δηµοκρατία ( Refusal of entry at the Boarder) εντός του 
Αερολιµένα Λάρνακας, ο οποίος χρησιµοποιείται για σκοπούς 
ασφαλούς κράτησης κατά την αναµονή ενόψει της επιστροφής 
τους στην χώρα από την οποία προήλθαν. 

5. Οι επισκέψεις της Λειτουργού του Γραφείου µου Κατερίνας 
Καλλητσιώνη  στον εν λόγω χώρο πραγµατοποιήθηκαν στις 26 
Φεβρουαρίου 2020 και στις 19 Ιουλίου 2022.  
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6. Καθ’ όλη τη διάρκεια και των δύο επισκέψεων, παρατηρήθηκε 
εποικοδοµητικό πνεύµα συνεργασίας µε όλα τα µέλη της 
Αστυνοµίας που ήταν παρόντα και εξασφαλίστηκε η πρόσβαση της 
Λειτουργού του Γραφείου µου σε όλους τους χώρους και τα 
έγγραφα που ζητήθηκαν, όπως προνοείται από τη σχετική 
Νοµοθεσία.  

7. Οι  υπό αναφορά επισκέψεις  αποσκοπούσαν στην εξέταση του 
βαθµού συµµόρφωσης της αρµόδιας αρχής µε τις συστάσεις σε 
σχέση µε το χώρο που έχουν υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συµβουλίου της 
Ευρώπης (European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  - CPT) µετά την 
περιοδική επίσκεψη της στην Κύπρο το 2017. 

ΙΙ. Χώρος περιορισµού των ατόµων που αφικνούνται στον 
αεροδρόµιο Λάρνακας και δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στη 
Δηµοκρατία ( Refusal of entry at the Boarder) εντός του 
Αερολιµένα Λάρνακας 

8. Ο συγκεκριµένος χώρος βρίσκεται εντός του χώρου των αφίξεων 
στο Αεροδρόµιο Λάρνακας και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνοµίας που 
υπηρετεί στο αεροδρόµιο Λάρνακας.  

9. Στον εν λόγω χώρο µεταφέρονται οι επιβάτες που εισέρχονται 
στην Δηµοκρατία µέσω του αερολιµένα Λάρνακας στους 
οποίους κατά τον διαβατηριακό έλεγχο (immigration control 
Larnaca Airport)  δεν επιτρέπεται η είσοδος στην χώρα ( Refusal of 
entry at the boarder) σύµφωνα µε τον περί Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης Νόµο, Κεφ. 105 και κρατούνται εκεί µέχρι να 
διευθετηθεί πτήση επιστροφής τους στον προορισµό από τον 
οποίο προήλθαν.   

10. Υποδοµή: Διαχωρίζεται σε τρεις θαλάµους (αντρών, γυναικών και 
για οικογένειες )  οι οποίοι είναι κλειδωµένοι. Εντός του κάθε θαλάµου 
υπάρχουν κρεβάτια σε κουκέτες των δύο (8 κρεβάτια ανά θάλαµο), 
ένα τραπέζι µε δύο παγκάκια αντιβανδαλιστικού τύπου (αλουµινίου) 
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καθώς επίσης και ξεχωριστός χώρος υγιεινής στον οποίο υπάρχει 
τουαλέτα, νιπτήρας και ντουζ. 

11.Επιπλέον σε κάθε θάλαµο υπάρχει τηλεόραση καθώς επίσης και 
κουδούνι το οποίο είναι συνδεδεµένο µε  τα γραφεία της Υπηρεσίας 
τα οποία βρίσκονται δίπλα από τους θαλάµους. Επιπλέον σύµφωνα 
µε τον Υπεύθυνο του χώρου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα  γίνεται 
έλεγχος των θαλάµων από τον επι καθήκοντι αστυνοµικό για τις 
ανάγκες των κρατούµενων.  

12.Εντός των θαλάµων δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πρίζες και όπως 
αναφέρθηκε στη Λειτουργό από τους Υπευθύνους του Χώρου, αλλά 
και όπως διαπιστώθηκε δια ζώσης, τυχόν  ηλεκτρικές συσκευές των 
κρατούµενων όπως τηλέφωνα, τα οποία σηµειώνεται ότι δύνανται να  
χρησιµοποιούνται από τους ίδιους κατά το χρόνο παραµονής τους 
στο χώρο, για σκοπούς φόρτισης τους δίνονται στους επί καθήκοντι 
αστυνοµικούς οι οποίοι τα τοποθετούν σε ένα χώρο (Γραφείο) το 
οποίο βρίσκεται µεταξύ των τριών θαλάµων και ο οποίος 
χρησιµοποιείται και  ως κουζίνα. Στο χώρο αυτό βρίσκεται και 
εγκατεστηµένος ψύκτης του νερού για παροχή νερού στους 
κρατούµενους καθώς επίσης και ζεστού ροφήµατος  το οποίο όµως 
παρέχουν οι ίδιοι οι αστυνοµικοί µε δικά τους έξοδα . 

13.Σίτιση:  Στους κρατούµενους προσφέρονται γεύµατα βάση 
κουπονιών τα οποία παρέχει η εκάστοτε αεροπορική εταιρία µε την 
οποία ήρθαν. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στη Λειτουργό του 
Γραφείου µου, κατά τις δύο επισκέψεις, συνήθως δίνονται 3 κουπόνια 
των 7 ευρώ ανά ηµέρα και ορισµένες δε εταιρίες χαµηλού κόστους 
πτήσεων δίνεται µόνο ένα κουπόνι αξία 10 ευρώ ανά ηµέρα. Η δε 
αρµόδια αρχή όπως λέχθηκε στην Λειτουργό του Γραφείου µου δεν 
παρέχει υπηρεσία σίτισης.  Σε αρκετές  όµως  περιπτώσεις οι 
Αστυνοµικοί που υπηρετούν στο χώρο,  προσφέρουν στους 
κρατούµενους φαγητό µε δικά τους έξοδα ή ακόµα και η ίδια η 
εταιρία που έχει τη διαχείριση του χώρου του αεροδροµίου, παρέχει 
τις βραδινές κυρίως ώρες τυχόν φαγητό που έχει αποµείνει .  
Επιπρόσθετα οι αστυνοµικοί πολλές φόρες παρέχουν στους 
κρατούµενους φαγητό το οποίο αγοράζουν οι ίδιοι οι κρατούµενοι µε 
δικά τους έξοδα.  
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14.Καθαριότητα: Οι θάλαµοι καθαρίζονται από καθαριστές / 
καθαρίστριες του αερολιµένα τακτικά και όπως διαπιστώθηκε κατά 
τις επισκέψεις σε γενικές γραµµές ήταν καθαροί σε ικανοποιητικό 
βαθµό. Παραρτηµα Α. 

15.Στους θαλάµους υπάρχει εγκαταστηµένο σύστηµα εξαερισµού 
καθώς επίσης και σύστηµα κλιµατισµού και επαρκής φωτισµός. 
Ωστόσο οι χώροι δεν διαθέτουν φυσικό φωτισµό και εξαερισµό, 
αφού δεν διαθέτουν κανένα παράθυρο. 

16.Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο του χώρου σε κάθε κρατούµενο που 
µεταφέρεται στο χώρο εν αναµονή της διευθέτησης των 
διαδικαστικών προϋποθέσεων για την  επιστροφή του (έκδοσης 
εισιτηρίου αεροπορικού) επεξηγείται ο λόγος της άρνησης εισόδου 
του στη Δηµοκρατία σε γλώσσα κατανοητή σε αυτόν και του 
παρέχεται και σχετικό έντυπο στο οποίο καταγράφεται ο λόγος και το 
δικαίωµα του για προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της 
απόφασης άρνησης εισόδου στη Δηµοκρατία στο οποίο υπογραφεί 
και ο ίδιος σε αυτό. Σηµειώνεται ωστόσο ότι εν λόγω έντυπο είναι 
µόνο στην αγγλική   γλώσσα. Παράρτηµα Β. Για το εν λόγω τηρείται 
βιβλίο καταγραφής στο Γραφείο του υπευθύνου, όπως ενηµερώθηκε 
η Λειτουργός του Γραφείου µου.    

17. Χρόνος παραµονής στον εν λόγω χώρο: σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρθηκαν στη Λειτουργό του Γραφείου µου, επειδή η διαδικασία 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν εξαρτάται µόνο από την ΥΑΜ 
αλλά αφορά και τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρίες που θα πρέπει να 
µεταφέρουν πίσω τα εν λόγω άτοµα δεν µπορεί να προβλεφθεί 
ακριβώς ο χρόνος παραµονής τους στον εν λόγω χώρο, ο οποίος 
σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει κατά πολύ την ολιγόωρη παραµονή. 
Σηµειωτέο δε ότι κατά τις δύο επισκέψεις της Λειτουργού στο χώρο 
τα άτοµα που κρατούντο βρίσκονταν εκεί για χρονικό διάστηµα το 
οποίο υπέρβαινε τις 24 ώρες και σε δύο περιπτώσεις ( τόσο   κατά 
την επίσκεψη στις 26 Φεβρουαρίου 2020 όσο και κατά την επίσκεψη 
στις 19 Ιουλίου 2022 ) τα άτοµα βρίσκονταν στο χώρο για 
τουλάχιστον µία εβδοµάδα . 

18. Χώρος προαυλισµού : Όπως διαπιστώθηκε και από τις επισκέψεις ο 
εν λόγω χώρος είναι διαµορφωµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ατόµων που τίθενται σε περιορισµό 
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εκεί για ΜΟΝΟ για ολιγόωρη παραµονή  και ΟΧΙ για πέραν των 24 
ωρών ως γίνεται στην πράξη τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια. 
Τα άτοµα που κρατούνται δεν στο εν λόγω χώρο στερούνται 
πλήρως του δικαιώµατος προαυλισµού, σε οποιοδήποτε χώρο πλην 
των θαλάµων,  ουσιαστικά δεν τους επιτρέπεται καθόλου η έξοδος 
από τους θαλάµους πλην µόνο των περιπτώσεων που όπως 
ενηµερώθηκε η Λειτουργός του Γραφείου µου µεταφέρονται στο 
ΑΤΜ που βρίσκεται εντός του χώρου του αεροδροµίου σε περίπτωση 
που θέλουν τα ίδια ή δύνανται   να προβούν σε ανάληψη χρηµάτων.  

III. Συνεργασία µε τη ΥΑΜ και το προσωπικό που υπηρετεί στο 
Αεροδρόµιο Λάρνακας  

19. Κατά τη διάρκεια και των δύο επισκέψεων η Λειτουργός  του του 
Γραφείου µου είχε συνάντηση µε τους υπεύθυνους του χώρου κατά 
το χρόνο της επίσκεψης. 

20. Η συνεργασία µαζί τους, καθώς και µε το υπόλοιπο προσωπικό που 
υπηρετεί στο χώρο ήταν υποδειγµατική και αγαστή και άπαντες ήταν 
γνώστες των εξουσιών και αρµοδιοτήτων µου ως Εθνικός 
Μηχαν ισµός Πρόληψης των Βασαν ισ τ ηρ ίων (ΝΡΜ ) , 
περιλαµβανοµένης και της εξουσίας που µου παρέχεται από το 
οικείο νοµικό πλαίσιο, ως έχει τροποποιηθεί το 2020, για τη διενέργεια 
απροειδοποίητων επισκέψεων στους χώρους όπου άτοµα 
στερούνται της ελευθερίας τους.  

21. Επί τούτου, επικροτώ την εν λόγω εποικοδοµητική συνεργασία και 
προσβλέπω στη συνέχισή της για την από κοινού αντιµετώπιση των 
τυχόν προβληµάτων και προκλήσεων που ανακύπτουν καθώς και 
της διαφύλαξης των δικαιωµάτων των ατόµων που κρατούνται στον 
εν λόγω χώρο. 
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IV. Συστάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων 
του Συµβουλίου της Ευρώπης (European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  - CPT) 
µετά την περιοδική επίσκεψη της στην Κύπρο το 2017. 

22.Σύµφωνα µε τη CPT, “ Ξένοι υπήκοοι που τους απαγορεύτηκε η 
είσοδος στην Κύπρο κατά την άφιξή τους στο αεροδρόµιο 
Λάρνακας κρατήθηκαν σε ένα από τα τρία δωµάτια φιλοξενίας 
που είχαν σχεδιαστεί για βρχυπρόθεσµη στέρηση της 
ελευθερίας…οι αλλοδαποί υπήκοοι που τους αρνήθηκε η  είσοδος 
κρατήθηκαν σε ένα από τα τρία δωµάτια φιλοξενίας. Και στα δύο 
αεροδρόµια στις εν λόγω εγκαταστάσεις δεν υπήρχε φυσικό φως 
σε κανένα από τα δωµάτια.  Καµία εγκατάσταση δεν είχε υλικό 
ανάγνωσης, τηλεόραση ή άλλες µορφές ψυχαγωγίας. Δεν 
υπήρχε υπαίθριος χώρος άσκησης σε καµ ία από τις 
εγκαταστάσεις κράτησης αεροδροµίων, προφανώς για λόγους 
ασφαλείας και χωρίς πρόσβαση σε καθαρό αέρα. Επιπλέον, τα 
περισσότερα άτοµα, στην πράξη, κρατήθηκαν στις εγκαταστάσεις 
του αεροδροµίου Λάρνακας και Πάφου για µία ή δύο ηµέρες, και 
η εξέταση του µητρώου επιµέλειας έδειξε ότι αρκετοί αλλοδαποί 
υπήκοοι είχαν προηγουµένως κρατηθεί στις εγκαταστάσεις για 
τρεις ή περισσότερες ηµέρες. Αυτό περιλάµβανε ένα άτοµο ο 
οποίος είχε παραµείνει για συνολικά οκτώ ηµέρες στις 
εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης Λάρνακας και δεν είχε ωφεληθεί 
από την πρόσβαση σε υπαίθρια άσκηση ή καθαρό αέρα καθ' 
όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του.» . 

23.Καταλήγοντας η CPT αναφέρει ότι αυτές  οι συνθήκες κράτησης 
είναι αποδεκτές µόνο για την κράτηση ατόµων για λίγες ώρες, 
όπως αναγνωρίζεται από τις ίδιες τις κυπριακές αρχές. Και 
εισηγείται όπως  οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι κάθε αλλοδαπός που στερείται την ελευθερία του για χρονικό 
διάστηµα το οποίο υπερβαίνει τις 24 ώρες θα πρέπει να 
µεταφέρεται σε άλλη   κατάλληλη εγκατάσταση εκµετάλλευσης . 1

 h(ps://rm.coe.int/16807bf7b4 1
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V. Συστάσεις 

24.  Σύµφωνα µε τα  διεθνή πρότυπα και τις συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) 
επιβάλλεται  τουλάχιστον µια ώρα άσκησης σε εξωτερικό χώρο 
για κάθε κρατούµενο που κρατείται για διάστηµα πέραν των 24 
ωρών .  2

25.Συνεπώς η κράτηση των ατόµων στα οποία δε έχει επιτραπεί η 
είσοδος στη Δηµοκρατία και κρατούνται για σκοπούς 
επιστροφής τους στο αεροδρόµιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις 24 ώρες, αφού ο εν λόγω χώρος και δεν είναι διαµορφωµένος 
για το σκοπό αυτό, διαφορετικά απολήγει σε απάνθρωπη και 
εξευτελιστική µεταχείριση σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. 

26.Επίσης, εξαιρετικά σηµαντικό για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των 
κρατουµένων αλλά και την εύρυθµη λειτουργία του χώρου είναι η  
πιστή τήρηση λεπτοµερούς αρχείου/ηµερολογίου για όλες τις ενέργειες 
που γίνονται εντός του χώρου. Η τήρηση αρχείου σε παρόµοιους 
χώρους έχει επισηµανθεί επανειληµµένα και από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) κατά τις επισκέψεις της 
σε άλλες χώρες  αλλά και στην Κύπρο .  3 4

27.  Όπως ανέφερα παραπάνω, στον εν λόγω χώρο τηρείται σήµερα 
σχετικό Αρχείο. Παρόλα αυτά, κρίνω χρήσιµο να τονίσω τη σηµασία 
της καθηµερινής πιστής και λεπτοµερούς τήρησης του. Κατά την 
άποψη µου, το αρχείο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον, 
κατ’ αναλογία των βιβλίων που τηρούνται εντός των Κρατητηρίων, τα 
πιο κάτω στοιχεία: 

• το όνοµα κάθε κρατούµενου που εισέρχεται στο χώρο  
• τον σκοπό µεταφοράς του στο χώρο  
• την ώρα εισόδου και εξόδου του από το χώρο  

  CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010, p. 13, 16, 40, 54, 59, 76.2

 CPT Report on the Visit to the United Kingdom in 2011 [CPT/Inf (2002) 6] and CPT Report on the Visit 3

to Gibraltar in 2014 [CPT/Inf (2015) 40]

 CPT Report on the Visit to Cyprus in 2013 [CPT/Inf (2014) 31]4
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• τον αρµόδιο Αστυνοµικό που παραδίδει τον κρατούµενο στον χώρο και 

τυχόν γεγονότα ή στοιχεία που αναφέρθηκαν κατά την παράδοση 

(προβλήµατα υγείας, λήψη φαρµακευτικής αγωγής κ.ά)  
• τον αρµόδιο Αστυνοµικό που παραλαµβάνει τον κρατούµενο από τον 

χώρο και τυχόν γεγονότα ή στοιχεία που αναφέρθηκαν κατά την 

παραλαβή 
• τον Υπεύθυνο του χώρου την συγκεκριµένη ηµέρα 
• κατά πόσο διενεργήθηκε σωµατική έρευνα στον κρατούµενο σε 

οποιοδήποτε στάδιο της κράτησης του και από ποια µέλη της 

Αστυνοµίας καθώς και τυχόν ευρήµατα 
• οποιαδήποτε άλλα στοιχεία πιθανόν να είναι κρίσιµα για την περαιτέρω 

µεταχείριση του κρατούµενου (π.χ συµπτώµατα ασθένειας/ ψυχικής 

κατάστασης, σηµάδια κακοµεταχείρισης) 

Πέραν των ως άνω στοιχείων, στο αρχείο του χώρου θα πρέπει να 

καταγράφονται οποιαδήποτε περιστατικά χρήσης βίας από αστυνοµικούς προς 

κρατούµενους ή µεταξύ κρατουµένων, µε πλήρη αναφορά στα γεγονότα που 

διαδραµατίστηκαν, τους λόγους και τον τρόπο που ασκήθηκε βία (σε 

περίπτωση άσκησης από αστυνοµικό) και οποιεσδήποτε ενέργειες έγιναν ή θα 

πρέπει να γίνουν µετά το περιστατικό.  

VΙ. Εισηγήσεις: 

29.Υπό το φως των πιο πάνω εισηγούµαι όπως:  

• Η αρµόδια αρχή διασφαλίσει ότι στον εν λόγω χώρο η κράτηση 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες και σε τέτοια περίπτωση 
θα πρέπει, ως και οι συστάσεις της  CPT, να µεριµνά για την 
µεταφορά των ατόµων σε άλλο ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο 
οποίο θα εξασφαλίζεται πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο και 
φυσικό φωτισµό. 

• Να φροντίσει για την παροχή επαρκούς σίτισης στους 
κρατούµενους. 
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• Την τήρηση λεπτοµερούς αρχείου/ηµερολογίου για όλες τις 
ενέργειες που γίνονται εντός του χώρου κράτησης του 
αεροδροµίου. 

  

Η Έκθεση υποβάλλεται στην Υπουργό Δικαιοσύνης και  Δηµοσίας Τάξης 
και στον Αρχηγό Αστυνοµίας, για τις δικές τους ενέργειες προς 
υλοποίηση των προαναφερθέντων εισηγήσεων. 
   
  

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 

Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης 
των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών  
Σκληρής, Απάνθρωπής και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας 
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