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Προς Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας και Γενικό Εισαγγελέα 

Ημερομηνία 24/3/20. 

Δια τηλεομοιότυπου 

Φαξ:  22 663799 

Φαξ: 22 665080 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατία και έντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, 

 

 

Θέμα: Αίτημα για παροχή προεδρικής μείωσης της ποινής ως μέτρο  για 

πρόληψη της εξάπλωσης κορωνοιού COVID-19 στους κρατούμενους και 

ταυτόχρονης καταπολέμησης του υπερπληθυσμού. 

 

 

Ενεργούμε εκ μέρους του Συνδέσμου προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και 

Αποφυλακισθέντων  και σας αποστέλλουμε τη παρούσα για να σας εισηγηθούμε μέτρα 

για σκοπούς πρόληψης  της εξάπλωσης του κορωνοιού COVID-19 εντός των φυλακών 

και ταυτόχρονης καταπολέμησης του υπερπληθυσμού στην βάση του πιο πάνω 

αιτήματος.  

Ειδικότερα: 

1. Εξ όσων έχουμε ενημερωθεί από τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, στο 

Τμήμα καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να μην προχωρήσει η επέκταση 

του ιού και να μην παρουσιαστεί κρούσμα στις φυλακές γιατί κάτι τέτοιο θα έχει 

καταστρεπτικές συνέπειες, αφού εκεί βρίσκονται έγκλειστοι πολλοί που είναι 

στις ευπαθής ομάδες .Επίσης προτίθενται να απαγορεύσουν όλες τις επισκέψεις 

και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των κρατουμένων με 

τον έξω κόσμο   (όπως skype και τηλέφωνο) 

 

2. Υπό το φως των ανωτέρω εισηγούμαστε αιτούμαστε, για τα νέα μέτρα πρόληψης 

της μετάδοσης του ιού όπως αποφυλακιστούν με Προεδρική μείωση της ποινής 

στη βάση του άρθρου 53(4) του Συντάγματος κρατούμενοι που τους απομένει 

μικρή διάρκεια ποινής μέχρι 2 χρόνια. 

 

3. Με αυτό τον τρόπο θα  αποφορτιστούν οι φυλακές αφού θα αποφυλακιστούν 350 

και θα αποφορτιστεί η κλειστή φυλακή, από την οποία θα φύγουν γύρω στα 270 

άτομα. Η κλειστή φυλακή έχει χωρητικότητα 435 θέσεις και σήμερα κρατούνται 

εκεί 740 άτομα. Άρα με τις αποφυλακίσεις θα μείνουν 470 κρατούμενοι για 435 

θέσεις, που πάλι η χωρητικότητα θα είναι στα όρια της. Επίσης  θα δοθεί η 

ευκαιρία απέλασης αλλοδαπών που δεν τους δίδεται δικαίωμα αποφυλάκισης επ’  

αδεία  καθώς επίσης θα καταπολεμηθεί ο υπερπληθυσμός των φυλακών που είναι 

ένα τεράστιο πρόβλημα.  



«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ» 

 

4. Εν σχέση με τον υπερπλυθησμό, και με βάση τις προδιαγραφές της CPT 

απαιτούνται 5 εώς 8 τετραγωνικά μέτρα για τον κάθε κρατούμενο ενώ λόγω του 

υπερπληθυσμού στη χώρα μας παρέχονται μόνο 2-3 τετραγωνικά μέτρα για τον 

κάθε κρατούμενο . 

 

5. Το 2020 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδίκασε την 

Λετονία και τη Γαλλία για τους ίδιους λόγους, αναφέροντας ότι διαμονή σε κελί 

με προσωπικό χώρο κάτω των 3. τ.μ. συνιστούν εξευτελιστική μεταχείριση, 

αντίθετη στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Παραπέμπουμε στις εξής υποθέσεις 

- Αbele κατά Λετονίας της 5/10/2017 (αρ. προσφ. 60429/12 και 72760/12) -Η 

διαμονή σε κελί με προσωπικό χώρο κάτω των 3 τ.μ. συνιστούν εξευτελιστική 

μεταχείριση. 

- Στην απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση J.M.B. και άλλοι κατά Γαλλίας (αίτηση 

αριθ. 9671/15 και 31 άλλες) 30/01/2020, που ασκήθηκαν από 32 κρατούμενους 

το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο υπερπληθυσμός των φυλακών ήταν συστημικό 

πρόβλημα στη Γαλλία. Εισηγήθηκε στις αρχές να λάβουν γενικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερπληθυσμού και τη βελτίωση των 

υλικών συνθηκών στις φυλακές, ενώ παράλληλα να εισαγάγουν ένα 

αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο προσωπικός 

χώρος που διατέθηκε στους περισσότερους αιτούντες είχε πέσει κάτω από το 

απαιτούμενο ελάχιστο πρότυπο των 3 τ.μ. καθ 'όλη τη διάρκεια της κράτησής 

τους. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε από την έλλειψη ιδιωτικότητας κατά τη 

χρήση των τουαλετών.  Όσον αφορά τους αιτούντες που είχαν περισσότερα από 

3 τετραγωνικά μέτρα προσωπικού χώρου, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι φυλακές 

στις οποίες ήσαν ή συνέχισαν να βρίσκονται, γενικά, δεν παρείχε αξιοπρεπείς 

συνθήκες κράτησης ή επαρκή ελευθερία κινήσεων και δραστηριότητων εκτός του  

Κελιού. 

 

6. Το μέγεθος του προβλήματος με τον υπερπληθυσμό των φυλακών στην χώρα μας 

έχει ήδη διαπιστωθεί από το ΕΔΑΔ στην υπόθεση Danilzuck v. Cyprus. Η 

Δημοκρατία στο σχεδίο δράσεως που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Υπουργών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος. Ως εκ 

τούτου, η Δημοκρατία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων 

προκειμένου να επιτευχθεί επειγόντως η αποσυμφόρηση των κεντρικών 

φυλακών. Ο εντοπισμός κρουσμάτων κορωνοϊού εντός των κεντρικών φυλακών 

θα είχε, καταστρεπτικές συνέπειες αφού η ολοκληρωτική του εξάπλωση θα είναι 

δύσκολο ή/και αδύνατο να αποφευχθεί ενώ δεν θα μπορούσε να παρασχεθεί η 

δέουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε τόσους κρατούμενους. 
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7. Τονίζεται ότι ο λόγος που αιτούμεθα 2 χρόνια είναι γιατί το πρόβλημα 

παρουσιάζεται στην κλειστή φυλακή, καθ’ ότι, όσους τους απομένει 1 έτος μέχρι 

την αποφυλάκιση τους ή όσοι εκτίουν ποινή Φυλάκισης μέχρι ενός έτους είναι 

όλοι ενταγμένοι  στην ανοικτή φυλακή, βάση του άρθρο 127 της ΚΔΠ 121/97. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

Άννα Αντωνίου Πρόεδρος 

Σύνδεσμου Προστασίας Δικαιωμάτων 

Φυλακισμένων και αποφυλακισθέντων 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργό Δικαιοσύνης  

 


