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Α. Εισαγωγή
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, στις 20 Σεπτεµβρίου 2021, οι Λειτουργοί του
Γραφείου µου πραγµατοποίησαν απροειδοποίητη επίσκεψη στο
Χώρο Κράτησης Απαγορευµένων Μεταναστών στη Μενόγεια
(ΧΩΚΑΜ), σε συνέχεια
των προηγούµενων επισκέψεων που
διενήργησαν Λειτουργοί του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης των
Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπής ή
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας στο ΧΩΚΑΜ, κατά τα
προηγούµενα έτη.
3. Παρενθετικά σηµειώνεται πως µε γνώµονα την προστασία των
ευάλωτων οµάδων και δη των ατόµων που βρίσκονται ή πιθανόν να
βρίσκονται υπό περιορισµό, από την πρώτη στιγµή λήψης των
έκτακτων περιοριστικών µέτρων στην Κύπρο, υπό την ιδιότητα µου
ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης και λαµβάνοντας υπόψη και την
σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων
του Συµβουλίου της Ευρώπης (CPT) για το θέµα, προέβηκα σε
συστάσεις/εισηγήσεις προς όλες τις αρµόδιες αρχές ώστε τα
προληπτικά µέτρα που θα λαµβάνονταν σε χώρους όπου άτοµα
στερούνται της ελευθερίας τους συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων
που διαµένουν στο ΧΩΚΑΜ, δεν θα έπρεπε να καταλήγουν σε
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση τους1.
4. Η υπό αναφορά επίσκεψη στο ΧΩΚΑΜ αποσκοπούσε, αφενός στη
διαπίστωση του επηρεασµού της λειτουργικότητας του ΧΩΚΑΜ και
της καθηµερινότητας των εκεί διαµενόντων από τα περιοριστικά
µέτρα και τυχόν εκπτώσεις στα ανθρώπινα τους δικαιώµατα,
αφετέρου, δε, στην εξέταση του βαθµού συµµόρφωσης των
αρµοδίων Αρχών µε τις συστάσεις σε σχέση µε το ΧΩΚΑΜ που
έχουν υποβληθεί, τόσο σαν Μηχανισµός όσο και από την
1 Τοποθέτηση µε αρ. ΕΜΠ 1/2020 ηµερ. 26 Μαρτίου 2020
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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.

Β. Επίσκεψη ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 2021
5. Η επίσκεψη στο ΧΩΚΑΜ ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 2021, αποτελεί,
όπως έχει προλεχθεί, συνέχεια προγενέστερων επισκέψεων στο
χώρο.
Κατά τη διάρκεια, δε, της παρούσας επίσκεψης,
διενεργήθηκαν δειγµατοληπτικές τυχαίες συνεντεύξεις µε άτοµα που
διαµένουν στο ΧΩΚΑΜ και αντλήθηκαν σχετικές πληροφορίες από
τον υπεύθυνο του χώρου κατά το χρόνο της επίσκεψης και από
Αστυνοµικούς που υπηρετούν σ’ αυτόν.

I. Συνεργασία µε τη Διεύθυνση και το προσωπικό που
υπηρετεί στο ΧΩΚΑΜ

6. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι Λειτουργοί του του Γραφείου µου
είχαν συνάντηση µε τον υπεύθυνο του χώρου κατά το χρόνο της
επίσκεψης, Υπαστυνόµο κ. ΧΧΧΧΧ καθώς και µε τον συνδετικό
Λειτουργό της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ)
της Αστυνοµίας κ. ΨΨΨΨΨ ο οποίος βρίσκεται καθηµερινά στο
ΧΩΚΑΜ και συζητήθηκαν ζητήµατα που άπτονταν του σκοπού της
επίσκεψης, ως έχει προαναφερθεί.
7. Η συνεργασία µαζί τους, καθώς και µε το υπόλοιπο προσωπικό που
υπηρετεί στο ΧΩΚΑΜ ήταν υποδειγµατική και αγαστή και άπαντες
ήταν γνώστες των εξουσιών και αρµοδιοτήτων µου ως Εθνικός
Μηχανισµός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (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.
8. Επί τούτου, επικροτώ την εποικοδοµητική συνεργασία της
Διεύθυνσης και του προσωπικού που υπηρετεί στο ΧΩΚΑΜ µε τους
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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 του ΧΩΚΑΜ, καθώς και της διαφύλαξης των
δικαιωµάτων των εκεί διαµενόντων.

II. Γενικές Πληροφορίες
•

Διαµένοντες στο ΧΩΚΑΜ

9. Η συνολική χωρητικότητα του ΧΩΚΑΜ ανέρχεται σε 126 άτοµα τα
οποία κατανέµονται σε τέσσερις πτέρυγες: Τρείς πτέρυγες αντρών
χωρητικότητας 32 ατόµων εκάστη και µία πτέρυγα γυναικών
χωρητικότητας 32 ατόµων. Την ηµέρα της επίσκεψης στο ΧΩΚΑΜ
φιλοξενούνταν 125 άτοµα, εκ των οποίων τα 95 ήταν άντρες και τα
32 γυναίκες. Ένα, δε, πρόσωπο (άντρας) είχε µεταφερθεί στο
Νοσοκοµείο Αθαλάσσας για νοσηλεία, λόγω της ψυχολογικής του
κατάστασης.
10. Ο καταµερισµός των ατόµων στις πτέρυγες (των αντρών) και τα
κελιά γίνεται τυχαία, βάσει της διαθεσιµότητας των κλινών και η ηλικία
τους κυµαίνεται από δεκαοκτώ έως 55 ετών περίπου. Οι δε χώρες
καταγωγής τους είναι κυρίως ασιατικές (Ινδία, Νεπάλ, Πακιστάν,
Ιράν, Συρία, Βιετνάµ κλπ.) και αφρικανικές (Νιγηρία, Κόγκο κλπ.).
11. Η δε περίοδος διαµονής τους στο χώρο ποικίλει αλλά συνήθως είναι
µακροχρόνια, ένεκα, µεταξύ άλλων, και του χρόνου που χρειάζονται
το αρµόδιο δικαστήριο (Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς
Προστασίας) για να εξετάσει τις ενώπιον του προσφυγές.
12. Περαιτέρω, κάποιοι εκ των διαµενόντων στο ΧΩΚΑΜ έχουν
οικογένεια στην Κύπρο, ωστόσο δεν διαµένει στο ΧΩΚΑΜ καµία
γυναίκα µε ανήλικα παιδιά στην Κύπρο.

•

Εσωτερικές εγκαταστάσεις/χώροι διαµονής

13. Στην πτέρυγα γυναικών υπάρχει ένα δωµάτιο µε πλυντήρια/
στεγνωτήρια, εστιατόριο, δύο αίθουσες τηλεόρασης/ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Στη µία αίθουσα τηλεόρασης/ηλεκτρονικών
υπολογιστών υπήρχε µία τηλεόραση ενώ στην άλλη οι διαµένοντες
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παρακολουθούσαν ταινία από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθότι
δεν υπήρχε τηλεόραση. Υπήρχαν επίσης τρεις ηλεκτρονικοί
υπολογιστές καθώς και βιβλία.
14. Επίσης η πτέρυγα διαθέτει τέσσερα µπάνια, τέσσερις νιπτήρες και
τρεις βρύσες πόσιµου νερού στον κοινόχρηστο χώρο, οι οποίες
βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αλλά, όπως έχει αναφερθεί σύντοµα
θα αντικατασταθούν µε ψύκτες νερού.
15. Σε κάθε πτέρυγα υπάρχουν οκτώ κελιά σε έκαστο εκ των οποίων
φιλοξενούνται τέσσερα άτοµα σε δύο κουκέτες. Κάποιες εκ των
διαµενόντων είχαν επιλέξει να µεταφέρουν το στρώµα στο πάτωµα.
Όλα τα κελιά διαθέτουν παράθυρα ενώ ολόκληρη η πτέρυγα διαθέτει
κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού.
16. Με βάση την έκθεσή της CPT για την Κύπρο, το µέγεθος των κελιών
(17 τ.µ. µε δύο κουκέτες έκαστο) παρέχει ικανοποιητικό χώρο για τη
διαµονή τεσσάρων ατόµων.2 Κατά συνέπεια και νοουµένου ότι η
χωρητικότητα των κελιών δεν θα αυξηθεί αλλά θα παραµείνει στα
τέσσερα ή/και λιγότερα άτοµα, πληρούνται οι προδιαγραφές που
έχει θέσει η CPT.
17. Στην πινακίδα βρίσκονται αναρτηµένες σε σχέση µε την
καθηµερινότητα των διαµενόντων, όπως πληροφορίες µε τα
δικαιώµατα τους, ο κατάλογος µε είδη περιπτέρου,και το καθηµερινό
πρόγραµµα (το οποίο όµως λόγω της πανδηµίας πλέον δεν
εφαρµόζεται). Ωστόσο, κάποιες εκ των ανακοινώσεων στις πινακίδες
ήταν παλαιές (2019-2020) και χρειάζονταν επικαιροποίηση.
18. Ο κοινόχρηστος χώρος της πτέρυγας είναι µπογιατισµένος σε δύο
χρώµατα, πλην όµως η απουσία διακόσµησης/ζωγραφιών στους
τοίχους, παραπέµπει, όπως είχε επισηµάνει και η CPT, σε
ατµόσφαιρα που οµοιάζει µε φυλακή.3
19. Οι διαµένοντες στην πτέρυγα των γυναικών περιορίζονται στα κελιά
τους περί τις 11 το βράδυ, ενώ στην πτέρυγα αντρών δεν υπάρχει
οποιοσδήποτε περιορισµός και τα κελιά τους παραµένουν συνέχεια
ανοικτά.
2 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, 26 Απριλίου 2018, παρ. 58
3 Ibid, παρ. 55
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20. Οι τρεις πτέρυγες αντρών είναι διαµορφωµένες µε πανοµοιότυπο
τρόπο µε αυτή των γυναικών.
•

Χώρος προαυλισµού

21. Σύµφωνα µε τους υπεύθυνους του ΧΩΚΑΜ, οι διαµένοντες
προαυλίζονται εκ περιτροπής ανά πτέρυγα ούτως ώστε να
αποφεύγεται ο συνωστισµός στον εξωτερικό χώρο του ΧΩΚΑΜ και η
επαφή µεταξύ ατόµων που διαµένουν σε διαφορετικές πτέρυγες. Ο
προαυλισµός εκάστης πτέρυγας διαρκεί ενάµισι ώρα.
22. Σε σχέση µε τη διάρκεια προαυλισµού, η CPT είχε σηµειώσει πως δεν
υπήρχε λόγος για τη µη πρόσβαση των διαµενόντων στο χώρο
προαυλισµού ελεύθερα και καθ’ όλη τη διάρκεια τα ηµέρας, παρότι
κατά την επίσκεψη της το 2017 ο χρόνος προαυλισµού ήταν, κατά
κανόνα, 4 ώρες ηµερησίως.4 Ενόψει, δε, του µεγάλου χρόνου
διαµονής των διαµένοντων στη ΧΩΚΑΜ και των περιορισµένων
δραστηριοτήτων που είχαν στη διάθεσή τους, εισηγήθηκε όπως οι
διαµένοντες στο ΧΩΚΑΜ έχουν συνεχή και ελεύθερη πρόσβαση
στις εξωτερικές εγκαταστάσεις.5
23. Στο χώρο προαυλισµού υφίστανται δύο στέγαστρα, υπαίθρια
όργανα εκγύµνασης και γήπεδα αντισφαίρισης, καλαθόσφαιρας
και πετόσφαιρας, ενώ υπάρχουν διαθέσιµες µπάλες για χρήση από
τους διαµένοντες.

•

Ψυχαγωγία

24. Οι διαµένοντες έχουν επίσης στη διάθεση τους υπολογιστές,
τράπουλα, τηλεόραση και πρόσβαση σε δανειστική βιβλιοθήκη και
δύνανται να χρησιµοποιούν απρόσκοπτα τα κινητά τους τηλέφωνα
και να έχουν συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi), µε εξαίρεση
κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες είναι κλειδωµένες. Ωστόσο, µία εκ των
δύο τηλεοράσεων στην αίθουσα γυναικών ήταν εκτός λειτουργίας.
25. Πριν από την έναρξη της πανδηµίας, υπήρχε καθηµερινό
πρόγραµµα και προσφέρονταν στους διαµένοντες διάφορα
4 Ibid, παρ. 59
5 Ibid, παρ. 60
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µαθήµατα, όπως ζωγραφική, σκάκι και µουσική, ενώ µετέβαινε στο
χώρο γυµναστής για την εκγύµνασή τους. Οι εν λόγω
δραστηριότητες έχουν προς το παρόν ανασταλεί λόγω της
πανδηµίας.
26. Επίσης καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και γίνονται σεβαστά
τα θρησκευτικά δικαιώµατα των διαµενόντων, όπως για παράδειγµα
το δικαίωµα τους σε προσευχή, βάσει των θρησκευτικών τους
πεποιθήσεων.

•

Μέτρα πρόληψης της µετάδοσης του ιού COVID-19

27. Όλα τα νεοεισερχόµενα άτοµα στο ΧΩΚΑΜ υποβάλλονται σε έλεγχο
COVID-19, για τη διασφάλιση της µη διασποράς του ιού εντός του
ΧΩΚΑΜ.
28. Περαιτέρω έχει µεταβεί στο ΧΩΚΑΜ ειδικό συνεργείο για τον
εµβολιασµό όσων εκ των διαµενόντων επιθυµούσαν.
29. Ένα ζήτηµα που έχει ανακύψει την περίοδο της πανδηµίας και ακόµη
συνεχίζεται, είναι ο περιορισµός των επισκέψεων. Ειδικότερα, ενώ
πριν από την έναρξη της πανδηµίας και τη λήψη των περιοριστικών
µέτρων πρόληψης της µετάδοσής της, οι διαµένοντες είχαν δικαίωµα
για µια επίσκεψη την ηµέρα για µία ώρα, πλέον οι επισκέψεις
διαρκούν µόνο δέκα λεπτά και δεν επιτρέπεται στο επισκεπτόµενο
άτοµο να εισέλθει στο ΧΩΚΑΜ αλλά παραµένει έξω από την
καγκελόπορτα/περίφραξη και ο διαµένοντας εντός του χώρου του
ΧΩΚΑΜ. Ως εκ τούτου κατά τη συνάντηση παρεµβάλλεται µεταξύ
τους η καγκελόπορτα ή η περίφραξη, παραπέµποντας συνειρµικά
σε περιβάλλον φυλακής και στερώντας από τους διαµένοντες, αλλά
και τους οικείους τους, τη δυνατότητα συνάντησης σε ένα ανεκτό και
φιλικό περιβάλλον.
30. Επί του προκειµένου θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε βάση τα διεθνή
πρότυπα (ΑΡΤ), όταν οι επισκέψεις πραγµατοποιούνται σε χώρους
όπου δεν διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, ενδέχεται να αποτρέψει τη
διενέργεια επισκέψεων και, συνακόλουθα, να έχει αντίκτυπό στην
διατήρηση των δεσµών του ατόµου που στερείται της ελευθερίας
του µε τους οικείους του.6

6 Association for the Prevention of Torture, Family Visits
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31. Ως εκ τούτου όταν οι συνθήκες σε σχέση µε την πανδηµία
επιτρέψουν την επιστροφή στη οµαλότητα σε µεγάλο βαθµό οι εν
λόγω επισκέψεις πρέπει να επανέλθουν κατα το τρόπο η (ΑΡΤ)
εισηγείται,έχοντας κατα νού ότι τα οποία µέτρα που ισχύουν στην
παρούσα φάση είναι προσωρινά και πρέπει να επιβάλλονται στα
πλαίσια της αναλογικότητας και αναγκαιότητας του επιδιωκόµενου
σκοπού .

•

Ιατρική Περίθαλψη

31. Όλοι οι διαµένοντες εξετάζονται από ιατρό πριν από την εισαγωγή
τους στο ΧΩΚΑΜ. Καθηµερινά δε και µέχρι τις 3 µ.µ. στο ΧΩΚΑΜ
βρίσκεται ιατρός και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο υπάρχει
νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση
της φαρµακευτικής αγωγής στους ασθενείς.
32. Επίσης, όταν ένα πρόσωπο αναφέρει ότι αντιµετωπίζει κάποιο
εξειδικευµένο πρόβληµα υγείας, παραπέµπεται στις πρώτες βοήθειες
του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρνακας ή σε ειδικό ιατρό.
33. Περαιτέρω, τέσσερις φορές την εβδοµάδα επισκέπτεται το ΧΩΚΑΜ
ειδικός Ψυχολόγο µε τον οποίο οι διαµένοντες δύνανται να
διευθετούν συνάντηση, εάν και εφόσον το επιθυµούν.
34. Η στελέχωση της ΧΩΚΑΜ µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
είχε χαιρετιστεί από τη CPT το 20187 και δεδοµένου ότι εξακολουθεί
να υφίσταται, επικροτώ και ενθαρρύνω τη συνέχισή της.
35. Τέσσερις εκ των διαµενόντων στο ΧΩΚΑΜ (ινδικής καταγωγής)
πρέπει να µεταβαίνουν καθηµερινά στο Νοσοκοµείο Αθαλάσσας για
να τους χορηγούνται υποκατάστατες ουσίες, λόγω της εξάρτησης
τους από εξαρτησιογόνες ουσίες. Παρότι η ΧΩΚΑΜ έχει ζητήσει από
το Νοσοκοµείο Αθαλάσσας όπως γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις
ώστε οι υποκατάστατες ουσίες να τους χορηγούνται στο ΧΩΚΑΜ,
από το ιατρικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό, για σκοπούς
αποφυγής της ταλαιπωρίας µετάβασης των εν λόγω ατόµων στο
7 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, 26 Απριλίου 2018, παρ. 63-65
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Νοσοκοµείο Αθαλάσσας, οι υπεύθυνοι του Νοσοκοµείου
Αθαλάσσας δεν έχουν ικανοποιήσει το αίτηµά τους.
36. Ως επακόλουθο, η ταλαιπωρία των συγκεκριµένων ατόµων τα οποία
αναγκάζονται να µεταβαίνουν καθηµερινά στο Νοσοκοµείο
Αθαλάσσας, συνεχίζεται.

•

Διατροφή

37. Στους διαµένοντες στο ΧΩΚΑΜ προσφέρονται τρία γεύµατα
ηµερησίως, τα οποία προετοιµάζονται από ιδιωτική εταιρεία
τροφοδοσίας (catering).
38. Τα γεύµατα καθηµερινά διαφέρουν προς αποφυγή της µονοτονίας
και για την προσφορά ποικιλίας στους διαµένοντες, ενώ στον
καθορισµό τους λαµβάνονται υπόψη οι διατροφικές συνήθειες των
διαµενόντων και οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις , ως επίσης και
τυχόν ειδική δίαιτα που τους χορηγείται από τον ιατρό για την
τήρηση συγκεκριµένης διατροφής.
39. Επίσης σε κάποιους διαµένοντες έχει επιτραπεί, κατόπιν σχετικού
αιτήµατος τους, η µεταφορά και η χρήση στην πτέρυγα που
διαµένουν ειδικών παρασκευαστών φαγητού (πχ. rice cooker)
καθώς και βραστήρων νερού.
40. Σε σχέση µε την παροχή πόσιµου νερού, αναµένεται σύντοµα, όπως
ανέφεραν οι αρµόδιοι στους Λειτουργούς του Γραφείου µου, η
εγκατάσταση καινούργιων ψυκτών νερού οι οποίοι θα παρέχουν και
ζεστό νερό, ώστε να µην αναγκάζονται οι διαµένοντες να
χρησιµοποιούν βραστήρες.
41. Συγχρόνως, όποιοι διαµένοντες επιθυµούν δύνανται να
παραγγέλνουν είδη περιπτέρου δύο φορές την εβδοµάδα, τα οποία
τους τα προσκοµίζει το προσωπικό του ΧΩΚΑΜ.

•

Καθαριότητα

42. Οι κοινόχρηστοι χώροι σε όλες τις πτέρυγες καθαρίζονται από
καθαρίστριες (12), από τις έξι το πρωί µέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ως
εκ τούτου οι διαµένοντες δεν ενέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή
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ευθύνη να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε εργασίες καθαριότητας
στους κοινόχρηστους χώρους, παρά µόνο των κελιών τους.
43. Επίσης οι διαµένοντες δύνανται να πλένουν οι ίδιοι τα είδη ένδυσής
τους σε ειδικό δωµάτιο στην κάθε πτέρυγα στο οποίο υπάρχουν
πλυντήρια και στεγνωτήρια, η χρήση των οποίων επιτρέπεται από τις
οκτώ το πρωί µέχρι τις δύο το µεσηµέρι.

•

Διαδικασία υποβολής αιτηµάτων/παραπόνων

44. Όλοι οι διαµένοντες µπορούν να συµπληρώνουν και να παραδίδουν
στη διεύθυνση του ΧΩΚΑΜ ειδικό έντυπο µε τυχόν αιτήµατά τους.
45. Ειδικότερα, σε κάθε πτέρυγα υπάρχει ένα κουτί για την υποβολή
αιτηµάτων προς τη Διεύθυνση του ΧΩΚΑΜ, ως επίσης και ξεχωριστό
κουτί για επικοινωνία των διαµενόντων ή/και υποβολή παραπόνων
προς την Επιτροπή Παραπόνων, βάσει του Κανονισµού 27 των περί
Χώρων Κράτησης Απαγορευµένων Μεταναστών Κανονισµών.
Τυχόν αλληλογραφία από το εν λόγω κουτί συλλέγεται, σύµφωνα µε
τους υπεύθυνους, ανά εβδοµάδα. Στα εν λόγω κουτιά έχουν άµεση
και απρόσκοπτη πρόσβαση οι διαµένοντες, αφού βρίσκονται στον
κοινόχρηστο χώρο της πτέρυγας.
46. Στο δεύτερο προαναφερόµενο κουτί αναγράφεται «COMPLAINTS TO:
1) COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HUMAN RIGHTS
(ombudsman) 2) COMMISSION COMPLAINTS REG. 28(7)». Δηλαδή,
όπως έχει διευκρινιστεί στους Λειτουργούς του Γραφείου µου,
πρόκειται για κοινό κουτί, τόσο για την υποβολή παραπόνων στην
Επιτροπή Παραπόνων όσο και προς το Γραφείο µου.
47. Εντούτοις, δεδοµένου ότι τυχόν παράπονα από τους διαµένοντες
στο ΧΩΚΑΜ προς το Γραφείο µου θα πρέπει να τυγχάνουν
εµπιστευτικού χειρισµού, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι
επιβάλλεται η τοποθέτηση ξεχωριστού κουτιού για την υποβολή
παραπόνων αποκλειστικά προς το Γραφείο µου, τόσο για
πρακτικούς λόγους όσο και για τη διασφάλιση της
εµπιστευτικότητας της αλληλογραφίας των διαµενόντων στο ΧΩΚΑΜ
µε το Γραφείο µου.
48. Όπως όµως διαπιστώθηκε, δεν ήταν σαφές κατά πόσον το Γραφείο
Ευηµερίας έχει πρόσβαση και στο κουτί στο οποίο αναγράφεται η
ονοµασία του Γραφείου µου, ούτε ποιος έχει στην κατοχή του το
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κλειδί του συγκεκριµένου κουτιού, αφού ουδέποτε, τα τελευταία
χρόνια τουλάχιστον, έχει παραληφθεί ή διαβιβαστεί από τους έχοντες
πρόσβαση στο κουτί οποιαδήποτε επιστολή/αίτηµα προς το
Γραφείο µου η οποία να έχει τοποθετηθεί στο εν λόγω κουτί από
τους διαµένοντες στο ΧΩΚΑΜ.

•

Επικοινωνία/ενηµέρωση διαµενόντων

49. Για σκοπούς διασφάλισης της οµαλής και απρόσκοπτης
επικοινωνίας µε τους διαµένοντες, όταν δεν είναι κατανοητή από το
προσωπικό η γλώσσα της χώρας καταγωγής τους,
χρησιµοποιούνται επίσηµοι µεταφραστές, ως επίσης και άλλοι
διαµένοντες.
50. Όπως αναφέρθηκε στους Λειτουργούς του Γραφείου µου, η
επικοινωνία του προσωπικού του ΧΩΚΑΜ µε τους διαµένοντες είναι
πολύ καλή και δεν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήµατα µεταξύ
τους.
51. Όπως πληροφορηθήκαν οι Λειτουργοί του Γραφείου µου, ο
Αστυνοµικός της ΥΑΜ βρίσκεται στο ΧΩΚΑΜ καθηµερινά από τις 7
π.µ. µέχρι τις 3 µ.µ. και αποτελεί τον συνδετικό Λειτουργό µεταξύ της
ΧΩΚΑΜ και τα Επαρχιακά Κλιµάκια της ΥΑΜ, καθώς και το σηµείο
πρώτης επαφής στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο
θέλει να υποβάλει οποιοδήποτε αίτηµα ή/και να επικοινωνήσει µε την
ΥΑΜ.
52. Οι δε Λειτουργοί της Υπηρεσίας Ασύλου επισκέπτονται τακτικά το
ΧΩΚΑΜ, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές την εβδοµάδα ή/και κάποιες
φορές καθηµερινά και έχουν επαφές και συναντήσεις µε τους
διαµένοντες καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µαζί τους.

•

Προσωπικά αντικείµενα διαµενόντων

53. Τα προσωπικά αντικείµενα των διαµενόντων στο ΧΩΚΑΜ
φυλάγονται σε ειδικά διαµορφωµένα δωµάτια έξω από την κάθε
πτέρυγα. Ως εκ τούτου οι διαµένοντες έχουν όποτε το ζητήσουν
άµεση πρόσβαση σ’ αυτά.
54. Σύµφωνα όµως µε τους αρµόδιους του ΧΩΚΑΜ, ένα ζήτηµα που
παραµένει σε εκκρεµότητα, παρά τις σχετικές παραστάσεις τους,
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είναι όταν µεταφέρονται άτοµα στο ΧΩΚΑΜ χωρίς να τους παρέχεται
η ευκαιρία να φέρουν µαζί τους τα προσωπικά τους αντικείµενα.
Αυτό, όπως ανέφεραν στους Λειτουργούς του Γραφείου µου,
ενδεχοµένως να έχει αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των
διαµενόντων, αφενός λόγω της ανησυχίας τους σε σχέση µε την
τύχη των προσωπικών τους αντικειµένων τα οποία βρίσκονται
µακριά απ’ αυτούς και πιθανώς αφύλακτα, αφετέρου, δε, λόγω της
ενδεχόµενης προσµονής και προσδοκίας τους ότι σύντοµα πιθανόν
να αφεθούν ελεύθεροι, αφού τα προσωπικά τους αντικείµενα είναι
εκτός ΧΩΚΑΜ.
55. Προς τούτο, σύµφωνα µε τους αρµόδιους, θα πρέπει να γίνεται
επαρκής συνεννόηση, τόσο µε το εκάστοτε άτοµο όσο και µε τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες ώστε κάθε φορά να µεταφέρονται στο
ΧΩΚΑΜ τα προσωπικά τους αντικείµενα για να τοποθετούνται στο
χώρο φύλαξης.
56. Όπως δε σηµείωσαν το πιο πάνω ζήτηµα επιφέρει δυσχέρειες κα
όταν ένα άτοµο πρόκειται να απελαθεί/επιστρέψει στη χώρα του.
Συγκεκριµένα, παρότι κατά κανόνα τα υπό επιστροφή άτοµα
ενηµερώνονται εκ των προτέρων από την ΥΑΜ για την απόφαση
επιστροφής στη χώρα διαµονής τους, η όλη διαδικασία
δυσχεραίνεται όταν τα προσωπικά τους αντικείµενα δεν βρίσκονται
στο ΧΩΚΑΜ αλλά στο χώρο όπου διέµεναν προηγουµένως.

III. Συνεντεύξεις
59. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο ΧΩΚΑΜ, οι Λειτουργοί του
Γραφείου µου πραγµατοποίησαν τυχαίες δειγµατοληπτικές
συνεντεύξεις µε άτοµα που διαµένουν στο χώρο, άντρες και
γυναίκες. Για τη διενέργεια των συνεντεύξεων οι υπεύθυνοι του
ΧΩΚΑΜ παραχώρησαν στους Λειτουργούς του Γραφείου µου
αίθουσες στις οποίες διασφαλιζόταν η εµπιστευτικότητα των
συνεντεύξεων ως επίσης και η άνεση των διαµενόντων για να
θέσουν ελεύθερα υπόψη τους τυχόν προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν ή ζητήµατα που τους απασχολούν.
60. Από τις συνεντεύξεις αντλήθηκαν οι εξής πληροφορίες:
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▪ Οι σχέσεις των διαµενόντων µε τους υπεύθυνους και το προσωπικό
του ΧΩΚΑΜ είναι πολύ καλές και υπάρχει αλληλοσεβασµός µεταξύ
τους. Καθ’ όµοιο τρόπο έχουν πολύ καλή συνεργασία και µε τους
Λειτουργούς της ΥΑΜ.
▪ Επίσης οι σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα άτοµα που διαµένουν στο
ΧΩΚΑΜ είναι αρκετά καλές.
▪ Πολλές φορές η ποσότητα του φαγητού δεν είναι ικανοποιητική και η
ποιότητα του δεν είναι καλή.

▪ Όσοι έχουν γνωστούς/συγγενείς στην Κύπρο, τους προσκοµίζουν
φαγητό ενώ όποτε θέλουν επικοινωνούν µε το προσωπικό για να
τους προµηθεύει φαγητό και είδη περιπτέρου.
▪ Η ποιότητα του πόσιµου νερού είναι υποβαθµισµένη.
▪ Αρκετά άτοµα βρίσκονται σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση λόγω
της µακροχρόνιας παραµονής του στο ΧΩΚΑΜ.
▪ Όποτε επιθυµούν έχουν συνάντηση µε ιατρό στο ΧΩΚΑΜ ή/και, όταν
κριθεί αναγκαίο, στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας, καθώς και
εβδοµαδιαίες συναντήσεις µε ψυχίατρο.
▪ Κάποιες φορές τα µπάνια/αποχωρητήρια δεν καθαρίζονται
ικανοποιητικά και το νερό είναι πολύ ζεστό (πτέρυγα γυναικών).
▪ Τους παρέχεται µόνο σαπούνι και καθόλου σαµπουάν.
▪ Έχουν επικοινωνία µε τους δικηγόρους τους και ένα άτοµο ανέφερε
ότι πρόσφατα αποφάσισε να αλλάξει δικηγόρο και ως εκ τούτου
πλέον το εκπροσωπεί άλλη δικηγόρος.
▪ Έχουν συχνή επικοινωνία µε τους συγγενείς και φίλους στη χώρα
καταγωγής τους.
61. Επί των προαναφερθέντων θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, εν αντιθέσει
µε τους ισχυρισµούς για σωµατική, λεκτική και ρατσιστική βία από
το προσωπικό του ΧΩΚΑΜ προς τους διαµένοντες που είχε
υπογραµµίσει η CPT το 2018,8 καταγράφεται ως θετική εξέλιξη το
8 Ibid, παρ. 56
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γεγονός ότι όλα τα άτοµα µε τα οποία συνοµίλησαν οι Λειτουργοί
του Γραφείου µου, επεσήµαναν τις πολύ καλές σχέσεις τους µε τους
υπεύθυνους και το προσωπικό του ΧΩΚΑΜ, καθώς και τον
αλληλοσεβασµό που τις διέπει.
62. Προς την κατεύθυνση αυτή συµβάλλει η τακτική και συνεχής
εκπαίδευση που παρέχεται απο λειτουργούς του Γραφείου µου στα
µέλη της Αστυνοµίας που υπηρετούν ΧΩΚΑΜ αναφορικά µε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, το ρατσισµό και τις διακρίσεις.
63. Επισηµαίνεται επίσης πως κατά την επίσκεψη της στο ΧΩΚΑΜ το
2017, η CPT είχε σηµειώσει τη δυσλειτουργικότητα των µπάνιων,
ιδίως στη γυναικεία πτέρυγα. Οι Αρχές την πληροφόρησαν τον
Μάρτιο του 2017 ότι τα προβλήµατα είχαν επιδιορθωθεί, και η CPT
εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα µπάνια θα πρέπει να συντηρούνται
επαρκώς ώστε να διατηρούνται σε καλή και λειτουργική
κατάσταση9 και Κυπριακή Δηµοκρατία πληροφόρησε εν τέλει τη CPT
ότι όλα τα τεχνικά προβλήµατα στα µπάνια είχαν πλέον
επιδιορθωθεί.10 Ωστόσο, όπως διαφαίνεται, το πρόβληµα µε τις
υδραυλικές (ενδεχοµένως) εγκαταστάσεις, εξακολουθεί να υφίσταται
στα µπάνια της πτέρυγας γυναικών.
64. Περαιτέρω, παρότι η Κυπριακή Δηµοκρατία είχε αναφέρει στην CPT
ότι παρέχονται στους διαµένοντες προϊόντα προσωπικής υγιεινής,11
όπως ανέκυψε δεν διαθέτουν σαµπουάν και το σαπούνι τους το
προσκοµίζει ο Ερυθρός Σταυρός.
65. Επί τούτου, επισηµαίνεται ότι και ο ΑΡΤ σηµειώνει
ότι η καλή
κατάσταση των εγκαταστάσεων υγιεινής είναι σηµαντική για την
διασφάλιση της καλής υγιεινής στο χώρο όπου άτοµα στερούνται
της ελευθερίας τους, στα οποία θα πρέπει να παρέχεται τακτικά
σαπούνι, οδοντόκρεµα κλπ., καθώς και προϊόντα για τη φροντίδα
των µαλλιών τους.12

9 Ibid, παρ. 58
10 Response of the Government of Cyprus to the report of the European Committee for the

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to
Cyprus from 2 to 9 February 2017, 26 Απριλίου 2018, σελ. 37
11 Ibid, σελ. 32
12 Association for the Prevention of Torture, Sanitary facilities and personal hygiene
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66. Όσον αφορά στο φαγητό, ο ΑΡΤ επισηµαίνει ότι οι διατροφικές
συνήθειες διαφέρουν αναλόγως της πολιτιστικής ταυτότητας του
ατόµου και ως εκ τούτου, η επιβολή ενιαίου διατροφολογίου, ιδίως
ως προς την ποιότητα και ποσότητα, ενδέχεται να επιφέρει
ενστάσεις και διαφωνίες. Περαιτέρω, τα άτοµα που νοσούν θα
πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλο φαγητό το οποίο να ελέγχεται από
το υγειονοµικό προσωπικό. Η δε διατροφική αξία και η συνολική
ποιότητα των γευµάτων που θα πρέπει να αξιολογείται και να
ελέγχεται πρέπει να αξιολογούνται και να ελέγχονται από
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες της διοίκησης των σωφρονιστικών
ιδρυµάτων.13.

Γ. Εισηγήσεις
67. Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, στους χώρους όπου άτοµα
στερούνται της ελευθερίας τους για παρατεταµένο διάστηµα δυνάµει
της περί αλλοδαπών νοµοθεσίας, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στο
σχεδιασµό και τη διαµόρφωση τους «…για να αποφευχθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο οποιαδήποτε αίσθηση σωφρονιστικού
περιβάλλοντος…» και θα πρέπει να παρέχονται στους διαµένοντες
ποικιλία δραστηριοτήτων (υπαίθρια άσκηση, πρόσβαση σε
ραδιόφωνο/τηλεόραση, εφηµερίδες/περιοδικά, επιτραπέζια παιχνίδια
κλπ). Όσο περισσότερο χρόνο κρατούνται τα άτοµα, τόσο
περισσότερο ανεπτυγµένες θα πρέπει να είναι οι δραστηριότητες
που τους παρέχονται.14
68. Στην προκειµένη όµως περίπτωση, αρκετά άτοµα διαµένουν στο
ΧΩΚΑΜ για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε όλες τις επακόλουθες
επιπτώσεις που αυτό επιφέρει στην ψυχική τους υγεία, πλην όµως
όλες οι δηµιουργικές δραστηριότητες στο ΧΩΚΑΜ έχουν ανασταλεί
ένεκα της πανδηµίας, ενώ η πρόσβαση των διαµενόντων στον
υπαίθριο χώρο προαυλισµού περιορίζεται σε ενάµισι ώρα
ηµερησίως.

13 Association for the Prevention of Torture, Food and Water
14 CPT/Inf(97)10-part, Ξένοι υπήκοοι που κρατούνται βάσει της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών,

Extract from the 7th General Report of the CPT (1997), παρ. 29
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69. Ενόψει των πιο πάνω εισηγούµαι όπως:
i.

εξεταστεί η δυνατότητα η πιθανότητα επανέναρξης, µε την
τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονοµικών πρωτοκόλλων,
όλων ή µέρος των δηµιουργικών δραστηριοτήτων που
πλέον δεν υλοποιούνται καθόλου και

ii.

προωθηθεί η υλοποίηση της εισήγησης της CPT σε σχέση µε
το χρόνο προαυλισµού των διαµένοντων, ώστε πλέον οι
διαµένοντες να έχουν πλέον απρόσκοπτη/ελεύθερη
πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια της
ηµέρας ή τουλάχιστον περισσότερες ώρες απ’ ότι σήµερα,
µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και
προστασίας ώστε να προαυλίζονται ανά πτέρυγα.

70. Όσον αφορά στις υπόλοιπες διαπιστώσεις και επισηµάνσεις

που έχουν αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούµαι τα ακόλουθα:

iii.

Εγκατάσταση σε όλες τις πτέρυγες ξεχωριστών κουτιών
υποβολής παραπόνων στο Γραφείο µου και σχετική
ενηµέρωση των διαµένοντων στο ΧΩΚΑΜ.

iv.

Λήψη των αναγκαίων µέτρων ώστε οι διαµένοντες στο
ΧΩΚΑΜ να συναντούν τους οικείους τους σε ένα ασφαλές
περιβάλλον το οποίο δεν θα παραπέµπει σε συνθήκες
εγκλεισµού και φυλακών.

v.

Συνεννόηση µε τις αρχές του Νοσοκοµείου Αθαλάσσας για
τον τερµατισµό της ταλαιπωρία των ατόµων τα οποία
αναγκάζονται να µεταβαίνουν καθηµερινά στο Νοσοκοµείο
για τη χορήγηση υποκατάστατων ουσιών, ώστε οι εν λόγω
ουσίες να τους χορηγούνται από το ιατρικό προσωπικό του
ΧΩΚΑΜ.
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vi.

Άµεση επιδιόρθωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα
µπάνια.

vii.

Προµήθεια όλων προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε όλους
τους διαµένοντες στο ΧΩΚΑΜ

viii. Επίσπευση, αν δεν έχει ήδη γίνει, της εγκατάστασης των

καινούργιων ψυκτών νερού σε όλες τις πτέρυγες.

ix.

Επιδιόρθωση/αντικατάσταση της τηλεόρασης στην πτέρυγα
γυναικών καθώς και όσων συσκευών ψυχαγωγίας είναι
ελαττωµατικές/χαλασµένες.

x.

Επικαιροποίηση των ανακοινώσεων στις πινακίδες των
πτερύγων.

xi.

Προώθηση της διακόσµησης των κοινόχρηστων χώρων σε
όλες τις πτέρυγες, ενδεχοµένως µε τοιχογραφίες/
ζωγραφιές.

xii.

Κατάλληλη συνεννόηση µε την ΥΑΜ ή/και άλλες Υπηρεσίες
ώστε τα άτοµα που µεταφέρονται στο ΧΩΚΑΜ να έχουν
πάντα µαζί τους τα προσωπικά τους αντικείµενα.
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Η Έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Αρχηγό
Αστυνοµίας, για τις δικές τους ενέργειες προς υλοποίηση των
προαναφερθέντων εισηγήσεων και κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή
του Οργανισµού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και τη Διευθύντρια των
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, για τη λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων, ως
αναφέρεται ανωτέρω, σε σχέση µε το ζήτηµα της χορήγησης
υποκατάστατων ουσιών σε άτοµα που διαµένουν στο ΧΩΚΑΜ.

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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