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Αγαπθτοί Κφριοι 

Θζμα: Παραβίαςη των Οδηγιών 2013/32/ΕΕ ςχετικά με κοινζσ διαδικαςίεσ για τη χορήγηςη και 

ανάκληςη του καθεςτώτοσ διεθνοφσ προςταςίασ και 2013/33/ΕΕ ςχετικά με τισ απαιτήςεισ για την 

υποδοχή των αιτοφντων διεθνή προςταςία 

Στισ 8 Σεπτεμβρίου2016, επιςκζφκθκα ωσ εκπρόςωποσ τθσ ΚΙΣΑ τον Καταυλιςμό Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

«Πουρνάρα» ςτθν Κοκκινοτριμικιά, με ςκοπό να ενθμερωκϊ επιτόπου για τθν επαναλειτουργία του 

χϊρου και να ενθμερϊςω τισ και τουσ 51 πρόςφυγεσ που φιλοξενοφνται εκεί για κζματα που 

ςχετίηονται με τα δικαιϊματα τουσ, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ 2013/32/ΕΕ και 2013/33/ΕΕ ςχετικά με 

κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ, και  τισ 

απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των αιτοφντων διεκνι προςταςία, αντίςτοιχα. 

Και οι δφο αυτζσ Οδθγίεσ ιςχφουν άμεςα ςτθν Κφπρο, παρά το γεγονόσ ότι δεν ζχουν ενςωματωκεί 

ςτθν εκνικι νομοκεςία , αφοφ ζχει παρζλκει θ περίοδοσ των δφο χρόνων που προβλζπουν οι Οδθγίεσ  

για τθν ενςωμάτωςι τουσ, χωρίσ θ Κφπροσ να ζχει ψθφίςει μζχρι ςιμερα τθν απαιτοφμενθ 

εναρμονιςτικι νομοκεςία. 

Στον Καταυλιςμό παρευριςκόταν ο Αντιςυνταγματάρχθσ (ΠΗ) Λουκάσ Χατηθμιχαιλ, Αναπλθρωτισ 

Διοικθτισ τθσ Πολιτικισ Άμυνασ, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ του καταυλιςμοφ. Ο 
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Αντιςυνταγματάρχθσ Χατηθμιχαιλ μου είπε ότι «οι φιλοξενοφμενοι πρόςφυγεσ δεν τελοφν υπό 

κράτθςθ, όμωσ δεν δικαιοφνται να εξζλκουν του καταυλιςμοφ». Επίςθσ, με ενθμζρωςε ότι 4 από τουσ 

πρόςφυγεσ ζχουν διωχκεί ποινικά και τελοφν υπό κράτθςθ  ωσ υπόδικοι λόγω προθγοφμενθσ άτυπθσ 

παραμονισ τουσ ςτθ Κφπρο.   

Τζλοσ, ο Αντιςυνταγματάρχθσ Χατηθμιχαιλ μου είπε ότι επιςκζψεισ ςτον Καταυλιςμό από Μθ 

Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ επιτρζπονται μόνο με άδεια του Γενικοφ Διευκυντι του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν. Ανάφερα ςτον Αντιςυνταγματάρχθ Χατηθμιχαιλ ότι είχα ιδθ επικοινϊνθςει  με το 

γραφείο του Γενικοφ Διευκυντι, το οποίο με παράπεμψε ςτθν Υπθρεςία Αςφλου και θ Υπθρεςία 

Αςφλου με παράπεμψε  ςτον Αναπλθρωτι Διοικθτι τθσ Πολιτικισ Άμυνασ, δθλαδι ςτον ίδιο.  

Μετά από τθν εξζλιξθ αυτι, ο Αντιςυνταγματάρχθσ Χατηθμιχαιλ επικοινϊνθςε με τον Γενικό Διευκυντι 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ο οποίοσ δεν επζτρεψε τθν πραγματοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ, ακόμθ και 

μετά από τθν επίκλθςθ των πιο πάνω  Οδθγιϊν , οι οποίεσ προβλζπουν ρθτά το δικαίωμα τόςο των 

αιτοφντων όςο και των εν δυνάμει αιτοφντων διεκνοφσ προςταςίασ ςε ανεξάρτθτθ ςυνδρομι και 

πλθροφόρθςθ, κακϊσ και το δικαίωμα των ΜΚΟ να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτοφσ.  

Να ςθμειωκεί ότι ςτον χϊρο ζχει δοκεί πρόςβαςθ ςε ΜΚΟ που παρζχουν ανκρωπιςτικι βοικεια 

κακϊσ και ςε λειτουργοφσ Μζςων Ενθμζρωςθσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ δυνατότθτασ διεξαγωγισ 

ςυνεντεφξεων με φιλοξενοφμενουσ/εσ πρόςφυγεσ. Το γεγονόσ αυτό καταρρίπτει τθν επίκλθςθ από τον 

Αντιςυνταγματάρχθσ Χατηθμιχαιλ για μθ παραχϊρθςθσ άδειασ επίςκεψθσ ςτθν ΚΙΣΑ λόγω του ότι «δεν 

ζχουν ακόμθ αξιολογθκεί τα αποτελζςματα των ιατρικϊν εξετάςεων ςτισ οποίεσ ζχουν υποβλθκεί οι 

φιλοξενοφμενοι πρόςφυγεσ». 

Θ ΚΙΣΑ με τθν επιςτολι τθσ  

1. Καταγγζλλει τθν ενζργεια του Υπουργείου Εςωτερικϊν να μθν επιτρζψει τθν επίςκεψθ του 

Εκτελεςτικοφ Διευκυντι τθσ ςτον Καταυλιςμό ωσ παράνομθ.  

2. Θεωρεί ότι ο περιοριςμόσ τθσ ελευκερίασ των φιλοξενοφμενων ςτον Καταυλιςμό είναι αυκαίρετοσ 

και παράνομοσ. 

3. Θεωρεί ότι θ ποινικι δίωξθ των 4 από τουσ πρόςφυγεσ λόγω προθγοφμενθσ άτυπθσ παραμονισ και 

τοποκζτθςθσ των ονομάτων τουσ ςε stop list ςυνιςτά παραβίαςθ του προςφυγικοφ δικαίου και 

ηθτά τθν άμεςθ απελευκζρωςθ τουσ και τθν αναςτολι των διϊξεων τουσ.  

4. Θεωρεί ότι οι 55 πρόςφυγεσ που ζχουν αφιχκεί μεν με βάρκα ςτισ ακτζσ τθσ Κφπρου, πλθν όμωσ 

δεν ζχουν περιςυλλεχκεί από τισ αρχζσ κατόπιν επιχείρθςθσ διάςωςθσ, δεν ζπρεπε να 

μεταφερκοφν ςτον ςυγκεκριμζνο καταυλιςμό, ο οποίοσ ζχει δθμιουργθκεί με χορθγία τθσ ΕΕ για 

ςκοποφσ κάλυψθσ ζκτακτων περιςτατικϊν διάςωςθσ και, επομζνωσ, δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ 

που προβλζπονται ςτθν Οδθγία 2013/33/ΕΕ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των 

αιτοφντων διεκνι προςταςία. 

Επίςθσ, θ ΚΙΣΑ ςασ καλεί όπωσ 

1. Παρζμβετε ςτο πλαίςιο τον αρμοδιοτιτων ςασ για να διαςφαλίςετε τθν άμεςθ και απρόςκοπτθ 

πρόςβαςθ των αιτοφντων διεκνοφσ προςταςίασ ςε ανεξάρτθτθ ςυνδρομι και πλθροφόρθςθ, 

κακϊσ και τθν άμεςθ και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των ΜΚΟ ςτισ και ςτουσ αιτοφντεσ διεκνοφσ 

προςταςίασ ςε όλα τα ςτάδια υποδοχισ και υποβολισ/ εξζταςθσ  των αιτιςεων τουσ για διεκνι 

προςταςία.  

 



2. Εξετάςετε το ενδεχόμενο θ απόφαςθ των αρμόδιων αρχϊν να μθν επιτρζψουν τθν επίςκεψθ να 

οφείλεται ςε εκδικθτικά προσ τθν ΚΙΣΑ κίνθτρα επειδι θ οργάνωςθ μασ ηιτθςε ςτο παρελκόν τθ 

διερεφνθςθ καταγγελιϊν που περιιλκαν εισ γνϊςθ μασ ι και ςε ςχζςθ με γεγονότα ςτα οποία 

ιμαςταν αυτόπτεσ μάρτυρεσ και ςφμφωνα με τισ οποίεσ πρϊθν ςτζλεχοσ τθσ Πολιτικισ Άμυνασ και 

τότε υπεφκυνοσ του Καταυλιςμοφ: 

 

- είχε αςκιςει βία τόςο ςε ανιλικο άτομο όςο και ςε ενιλικθ γυναίκα που φιλοξενοφνταν ςτον 

Καταυλιςμό,  

- είχε προβεί, ςτθν παρουςία μου, ςε άςεμνθ επίκεςθ προσ ενιλικα άντρα, φιλοξενοφμενο του 

Καταυλιςμοφ,  

- είχε προβεί ςε ςεξιςτικά ςχόλια κατά νεαρϊν εκελοντριϊν του Καταυλιςμοφ και   

- είχε μεταφερκεί ςτο Τμιμα Πρϊτων Βοθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Λευκωςίασ μετά από 

ςωματικι κατάρρευςθ λόγω χριςθσ υπότροπων ουςιϊν ςε ϊρα κακικοντοσ.   

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ ςασ για περαιτζρω ενθμζρωςθ και ςυνεργαςία για το κζμα.  

Με εκτίμθςθ  

 

Δϊροσ Πολυκάρπου  
Εκτελεςτικόσ Διευκυντισ 


