ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ
ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ΄ – ΤΝΟΓΟ Β΄
ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ
ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ
ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ»

ΔΚΘΔΖ
ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΔΡΟ Α’

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ζ Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή «γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο
ηεο ρψξαο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ» ζπλεζηήζε κε ηελ ππ’
αξηζκ. 13801/9254, απφ 15 Οθησβξίνπ 2010, απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο,
χζηεξα απφ νκφθσλε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ηεο 12εο Μαξηίνπ 2010 θαη
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 44 θαη 45 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο.
Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ 15 κέιε θαη απνηειέζζεθε απφ ηνπο Βνπιεπηέο
θ.θ. Βιαηή Ησάλλε, Γηαλλαθνπνχινπ Κσλζηαληίλα (Νάληηα), Ενχλε Παλαγηψηα (Πέκε),
Ληληδέξε

Γεκήηξην,

Μαλσιάθε

Άγγειν,

Μίρνπ

Μαξία,

θξαθλάθε

Μαξία,

πειηφπνπιν Κσλζηαληίλν, Απγεξηλνπνχινπ Γηνλπζία, Βφδεκπεξγθ Διηζζάβεη
(Διίδα), Κφιιηα – Σζαξνπρά Μαξία, Νεξάληδε Αλαζηάζην, Γθηφθα Ησάλλε, Κνξαληή
Ησάλλε θαη Κνπξάθε Αλαζηάζην.
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο εμειέγε, ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2010, ν θ. Γεκήηξηνο
Ληληδέξεο. Σν αμίσκα ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαηέιαβε ν θ. Αλαζηάζηνο
Νεξάληδεο θαη ηνπ Γξακκαηέσο ν θ. Ησάλλεο Γθηφθαο.
Ο Βνπιεπηήο, θ. Άγγεινο Μαλσιάθεο, πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ αξρηθή
ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Βνπιεπηή, θ. Δπζηάζην Κνπζνπξλά,
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13953/9369, απφ 19 Οθησβξίνπ 2010, απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο. Δλ ζπλερεία, ν Βνπιεπηήο, θ. Δπζηάζηνο Κνπζνπξλάο,
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Βνπιεπηή, θ. Γεκήηξην Παπνπηζή, ζχκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζκ. 419/296, απφ 14 Ηαλνπαξίνπ 2011, απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο.

Ζ Βνπιεπηήο, θπξία Μαξία Μίρνπ, αληηθαηαζηάζεθε απφλ ηνλ Βνπιεπηή θ.
Μάξθν Μπφιαξε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 14192/9540, απφ 26 Οθησβξίνπ 2010
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο. Δλ ζπλερεία, ν Βνπιεπηήο, θ. Μάξθνο
Μπφιαξεο, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Βνπιεπηή, θ. Λάκπξν Μίρν, ζχκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζκ. 6397/4238, απφ 6 Ηνπιίνπ 2011, απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο.
Σέινο, ν Βνπιεπηήο, θ. Κσλζηαληίλνο πειηφπνπινο, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ
Βνπιεπηή, θπξία Διέλε-Μαξία Απνζηνιάθε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6627/4377,
απφ 14 Ηνπιίνπ 2011, απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο.
Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε εμέηαζε ηνπ ζσθξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
ρώξαο θαη ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ.
Ζ Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή «γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο
ηεο ρψξαο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ» πξαγκαηνπνίεζε 243
ζπλεδξηάζεηο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο, πεξίπνπ, 39 σξψλ, θαηά ηηο νπνίεο εθιήζεζαλ ζε
αθξφαζε, πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο, Τπνπξγνί, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί,
Τθππνπξγνί θαη εθπξφζσπνη Φνξέσλ θαη Οξγαλψζεσλ, φπσο εκθαίλεηαη ζην
αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο Έθζεζεο.
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ΗΗ. ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΠΡΟΧΠΑ ΠΟΤ ΚΛΖΘΖΚΑΝ
Δ ΑΚΡΟΑΖ
1. πλεδξίαζε ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δθινγή Πξνεδξείνπ.
2. πλεδξίαζε ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 2010
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο
3. πλεδξίαζε ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2010
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνλ χκβνπιν ηνπ Γ.. ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, θ. Δπάγγειν Γαιεηδά, θαη ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, θ. Μαξίλν θαλδάκε.
4. πλεδξίαζε ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2010
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηελ θπξία Μαξία-Γεσξγία Σζάκε,
Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ θαη Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Δλψζεσο Γηθαζηψλ θαη
Δηζαγγειέσλ θαη ηνπο θ.θ.: Παλαγηψηε Μπξαθνπκάηζν, Πξφεδξν ηεο Δλψζεσο
Δηζαγγειέσλ Διιάδνο, Ησάλλε Παλνχζε, Καζεγεηή Δγθιεκαηνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη δ) Άγγειν Σζηγθξή, Γηθεγφξν - Γηδάθηνξα
Δγθιεκαηνινγίαο.
5. πλεδξίαζε ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2010
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνπο θ.θ. Γεψξγην Κσζηίθα θαη
Υξήζην Σεξδή, Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν, αληίζηνηρα, ηεο Παλειιήληαο
Οκνζπνλδίαο Τπαιιήισλ Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο (Π.Ο.Τ.Δ.Φ.), θαη ηνπο θ.θ.
Αληψλην

Αξαβαληηλφ

θαη

ππξίδσλα

Καξαθίηζν,

Πξφεδξν

θαη

Γεληθφ

Γξακκαηέα, αληίζηνηρα, ηεο Οκνζπνλδίαο σθξνληζηηθψλ Τπαιιήισλ Διιάδνο
(Ο..Τ.Δ.).
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6. πλεδξίαζε ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2011
Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνπο θ.θ. Γεξάζηκν Ννηαξά θαη
Υαξάιακπν Πνπιφπνπιν, Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη Γηεπζπληή, αληίζηνηρα, ηνπ
Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.), θαη ηελ θπξία Μέλε
Μαιιηψξε, Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.).
7. πλεδξίαζε ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνπο θ.θ. Βαζίιεην Υαλδαθά θαη
Κσλζηαληίλν Αλεζηάθν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο
Υσξνηαμίαο

θαη

Τπνδνκψλ,

αληίζηνηρα,

ηεο

εηαηξείαο

«ΘΔΜΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Α.Δ.». ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζε θαη ν θ. Υαξίιανο
Κινπθίλαο, Πξφεδξνο ηεο νκψλπκεο εηαηξείαο.
8. πλεδξίαζε ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Ζ θαηάζηαζε ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο θαη νη ζέζεηο ησλ Γηθεγνξηθψλ
πιιφγσλ.
Δλεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ
πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο, θ. Δκκαλνπήι Λακηδίδε, ηνλ Γξακκαηέα ηνπ
Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ζξαθιείνπ, θ. Απόιισλα Καινγεξόπνπιν θαη ην Μέινο
ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, θπξία Γήκεηξα γνύξα.
9. πλεδξίαζε ηεο 22αο Φεβξνπαξίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηελ Αλαπιεξψηξηα πλήγνξν ηνπ
Πνιίηε, θπξία Καιιηφπε παλνχ, ηνλ Βνεζφ πλήγνξν (Κχθινο Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ), θ. Βαζίιεην Καξχδε, θαη ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θπξία Υξηζηίλα Πέηξνπ.
10. πλεδξίαζε ηεο 29εο Μαξηίνπ 2011
Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
α) Δπαλέληαμε απνθπιαθηδνκέλσλ, β) Δλαιιαθηηθέο πνηλέο.
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Νηθνιφπνπιν,
Πξφεδξν ηνπ Ν.Π.Η.Γ. «ΔΠΑΝΟΓΟ», θαη ηελ θπξία Ησάλλα Μίρα, Πξφεδξν ησλ
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Δπηκειεηψλ Κνηλσληθήο Αξσγήο ηεο Δηζαγγειίαο Αζελψλ.
11. πλεδξίαζε ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Πξνζδηνξηζκφο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη αλάζεζε εηζεγήζεσλ ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο.
12. πλεδξίαζε ηεο 12εο Απξηιίνπ 2011
Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Τγεηνλνκηθή θάιπςε ησλ θξαηνπκέλσλ - Απηνθηνλίεο.
13. πλεδξίαζε ηεο 14εο Απξηιίνπ 2011
Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δξγαζία - Δθπαίδεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ.
14. πλεδξίαζε ηεο 26εο Μαΐνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
15. πλεδξίαζε ηεο 31εο Μαΐνπ 2011
Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Απνκάθξπλζε ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ - Xσξνζέηεζε ηεο
λέαο Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Αζελψλ.
Δλεκέξσζε

ησλ

κειψλ

ηεο

Δπηηξνπήο

απφ

ηνλ

Δηδηθφ

Γξακκαηέα

σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ηαηξνδηθαζηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Υψξαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Μαξίλν
θαλδάκε, ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θπξία
Υξηζηίλα Πέηξνπ, ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεηξαηψο, θ. ηέθαλν Υξήζηνπ, ηνλ
Γήκαξρν Κνξπδαιινχ, θ. ηαχξν Καζηκάηε, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ
Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο, θ. Ησάλλε
Πνιχδν,

θαη

ηνλ

Γηεπζχλνληα

χκβνπιν

ηεο

Δηαηξείαο

«ΘΔΜΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ», θ. Βαζίιεην Υάλδαθα. ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεζαλ,
επίζεο, ε Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Πεηξαηψο, θπξία Ζξψ Εεξβάθε, θαη ν
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Υσξνηαμίαο θαη Τπνδνκψλ ηεο Δηαηξείαο «ΘΔΜΗ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ», θ. Κσλζηαληίλνο Αλεζηάθνο.
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15. πλεδξίαζε ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε, ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
17. πλεδξίαζε ηεο 14εο Ηνπλίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε, ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
18. πλεδξίαζε ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Eλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνλ Ησάλλε Γηαλλίδε, Μέινο ηεο
«Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο», Λεσλίδα Κνηζαιή, Μέινο ηεο
«Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηα λαξθσηηθά, πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λφκν
3459/2006, Φ.Δ.Κ. Α103», θαη ηνλ θχξην Βαζίιεην Υεηξδάξε, Μέινο ηεο
«Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα».
19. πλεδξίαζε ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνπο Τπνπξγφ θαη Τθππνπξγφ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ

Γηθαησκάησλ, θ.θ. Μηιηηάδε

Παπατσάλλνπ θαη Γεψξγην Πεηαισηή, αληηζηνίρσο, θαη ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα
σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ηαηξνδηθαζηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο

Υψξαο, θ. Μαξίλν

θαλδάκε.
20. πλεδξίαζε ηεο 27 Ηνπιίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε, ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
21. πλεδξίαζε ηεο 3εο Απγνύζηνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε θαη έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
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22. πλεδξίαζε ηεο 30 Απγνύζηνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε επί ηνπ ρεδίνπ Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
23. πλεδξίαζε ηεο 14 επηεκβξίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε επί ηνπ ρεδίνπ Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
24. πλεδξίαζε ηεο 27 Οθησβξίνπ 2011
Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
πδήηεζε θαη έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο.

ΗΗΗ. ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΚΡΑΣΖΖ
 Σεηάξηε, 15 Γεθεκβξίνπ 2010. Δπίζθεςε ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο
Κνξπδαιινχ.
 Σξίηε, 1ε Φεβξνπαξίνπ 2011. Δπίζθεςε ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Αλειίθσλ
Απιψλα.
 Σξίηε, 15 Φεβξνπαξίνπ 2011. Δπίζθεςε ζην Φπρηαηξείν ηνπ Καηαζηήκαηνο
Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ.
 Πέκπηε, 3 Μαξηίνπ 2011. Δπίζθεςε ζην Ννζνθνκείν ηνπ Καηαζηήκαηνο
Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ.
 Σξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011. Δπίζθεςε ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Διεψλα Θεβψλ.
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ΗV. ΔΗΖΓΖΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΔΣΔΘΖΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Απφ ηνπο Βνπιεπηέο κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαηεηέζεζαλ εηζεγήζεηο επί ησλ ζεκάησλ
πνπ εξεχλεζε ε Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν πνπ αθνινπζεί.
Βιαηήο Ησάλλεο

Δλαιιαθηηθέο πνηλέο.

Γηαλλαθνπνχινπ Κσλζηαληίλα

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηηο

(Νάληηα)

θπιαθέο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο εληφο
ησλ θπιαθψλ.

Ενχλε Παλαγηψηα (Πέκε)

σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη πνιηηηζκφο.

Ληληδέξεο Γεκήηξηνο

Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ

Παπνπηζήο Γεκήηξηνο

Δθπαίδεπζε

Κξαηνπκέλσλ

(ρνιεία

Γεχηεξεο

Δπθαηξίαο).
θξαθλάθε Μαξία

Αλαζεψξεζε ρσξνηαμηθνχ Καηαζηεκάησλ ΚξάηεζεοΥσξνζέηεζε λέαο Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Αζελψλ.

Απγεξηλνπνχινπ Γηνλπζία

Δπαλέληαμε απνθπιαθηζζέλησλ.

Βφδεκπεξγθ Διηζζάβεη (Διίδα)

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
ησλ αλειίθσλ θαη ησλ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ.

Κφιιηα-Σζαξνπρά Μαξία

Πεξίιεςε εηζήγεζεο γηα ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζηηο θπιαθέο.

Νεξάληδεο Αλαζηάζηνο

Πεηζαξρηθφ δίθαην ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο.
θέςεηο-Πξνβιεκαηηζκνί-Πξνηάζεηο. Μηα πξνζέγγηζε.

Γθηφθαο Ησάλλεο

Δπαλέληαμε απνθπιαθηζκέλσλ.

Κνξαληήο Ησάλλεο

Αιινδαπνί θξαηνχκελνη.

Κνπξάθεο Αλαζηάζηνο

Ο ζεζκφο ησλ αδεηψλ θαηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο.

Οη ζέζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο ελ ιφγσ εηζεγήζεηο έγηλαλ
δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ηεο Έθζεζεο.
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ΜΔΡΟ Β’
Δηζαγσγηθό ζεκείσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
1. Οη θπιαθέο θαη γεληθφηεξα ηα θιεηζηά ηδξχκαηα, φπσο ςπρηαηξεία, θέληξα
απνηνμίλσζεο θ.ι.π. ζπληζηνχλ κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο. Ζ θαηάζηαζε, πνπ
επηθξαηεί ζε απηά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη έγθιεηζηνη
απεηθνλίδνπλ ην πξαγκαηηθφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη ππνρξέσζε ηεο
πνιηηείαο λα παξεκβαίλεη ζηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο,
ηεο κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ φξσλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δηαβίσζεο
πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηζνδπλακεί κε επηβίσζε. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ είλαη
κφλν εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή, αιιά απνηειεί θαη ζπληαγκαηηθή επηηαγή. Γη’ απηφ,
δηαξθψο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ε πνιηηεία νθείιεη
λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ψζηε νη ειιεληθέο θπιαθέο λα θαηαζηνχλ
πξάγκαηη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Άιισζηε νη θξαηνχκελνη είλαη ζηε θπιαθή
επεηδή, ηηκσξήζεθαλ θαη φρη γηα λα ηηκσξεζνχλ.
Ο ζθνπφο ηεο πνηλήο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηελ δίθαηε ηηκσξία αιιά θαη
ηε δεχηεξε επθαηξία. Ο ζσθξνληζκφο ηνπ εγθιεκαηήζαληνο δε κπνξεί λα γίλεη κε
εθδηθεηηθή ή εθθνβηζηηθή ζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο
αμηνπξέπεηάο ηνπ. Αληηζέησο ε θνηλσληθή άκπλα ηεο πνιηηείαο γίλεηαη πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθή κε ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ, ψζηε ν ίδηνο ν έγθιεηζηνο λα
επαλεμεηάζεη ηα θνηλσληθά θαη λνκηθά φξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ πνιηηεία νθείιεη
λα ζηνρεχεη ζηελ σξίκαλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη φρη ζηελ αρξήζηεπζή ηνπ.
Όκσο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηίπνηα δε κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε ζέιεζε θαη
θηλεηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξαηνπκέλνπ. Σν ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα απιψο ηνπ
παξέρεη ηελ αλαγθαία ζεζκηθή ππνζηήξημε.
Σν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα ζπκβαίλνληα ζηηο θπιαθέο,

αιιά θαη ηα

γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο είλαη πάληνηε κεγάιν.
Ζ αχμεζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη νη δχζθνιεο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε
θαη ε θηψρεηα, ηα κεηά ηελ απνθπιάθηζε «βάζαλα» ζέηνπλ ην πιαίζην ηνπ
ελδηαθέξνληνο.
Οη απνδξάζεηο, νη ζάλαηνη, αιιά θαη νη θαηά θαηξνχο εμεγέξζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ
ζέηνπλ επί ηάπεηνο ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ.
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ηηο κέξεο καο ηα πξνβιήκαηα ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο απνξξένπλ απφ ηνλ
ππεξπιεζπζκφ ησλ θξαηνπκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο (11.847
θξαηνχκελνη γηα 9.460 ζέζεηο – ηνηρεία Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ηελ 1/6/2011), ηνλ
κεγάιν αξηζκφ αιινδαπψλ (57%), ηνλ κεγάιν αξηζκφ θξαηνπκέλσλ γηα αδηθήκαηα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε λαξθσηηθά (34%) θαη ηέινο ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο εληφο ησλ
θπιαθψλ.
Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πέξαλ ησλ ηδενινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ παξακέηξσλ,
είλαη βέβαην φηη ζηνηρίδεη ζην θξάηνο πξφλνηαο, θάηη πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ζε
πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ρσξίο φκσο λα ράλεηαη ν ζηφρνο ηεο επαλέληαμεο.
Δπεηδή ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ην ζπκκεηνρηθφ πξφηππν εληφο θαη
εθηφο ησλ ηεηρψλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε έλαξμε εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο
πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ καο θαη
ηε κνίξα ησλ θπιαθηζκέλσλ καο.
2. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε 24 θνξέο, εθάιεζε εθπξνζψπνπο θνξέσλ, δήηεζε επίζεο
θαη έιαβε ππνκλήκαηα θαη γλψκεο εηδηθψλ θαη αλέζεζε ζε θάζε βνπιεπηή εηζήγεζε επί
ελφο θξίζηκνπ δεηήκαηνο ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο.
3. Ζ Δπηηξνπή επηζθέθζεθε ηηο θπιαθέο ηνπ Κνξπδαιινχ (αλδξηθέο, γπλαηθείεο,
ςπρηαηξείν, λνζνθνκείν θξαηνπκέλσλ) θαη ηηο θπιαθέο Απιψλα θαη Διεψλα,
ζπλνκίιεζε κε θξαηνχκελνπο θαη ην πξνζσπηθφ θαη απέθηεζε ηδία αληίιεςε γηα ηελ
θαηάζηαζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ.
4. Ζ Δπηηξνπή είρε σο επηζηεκνληθφ ζχκβνπιν ηνλ Καζεγεηή θ. Ησάλλε Παλνχζε
επηθνπξνχκελν

απφ

ηνλ

θαζεγεηή,

Θ.Παπαζενδψξνπ

θαη

ηνλ

δηδάθηνξα

εγθιεκαηνινγίαο, θ. Αγγ.Σζηγθξή, ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο.
5. Ζ Δπηηξνπή ζπλεξγάζηεθε επνηθνδνκεηηθά κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο απφ ην
νπνίν δήηεζε θαη έιαβε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία γηα ηηο θπιαθέο θαη ηνπο
θπιαθηζκέλνπο. Δθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ηφζν ζηελ πνιηηηθή εγεζία φζν θαη
ζηελ ελ γέλεη δηνίθεζε γηα ηελ αξσγή ηνπο ζην έξγν ηεο Δπηηξνπήο.
6. Ζ Δπηηξνπή ζπδήηεζε, πέξαλ ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη
ζέκαηα ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο (πξνιεπηηθά, λνκνζεηηθά) φπσο θαη γεληθφηεξα
ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ κεραληζκνχ απνλνκήο ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο
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(βξαδχηεηα δηθαζηεξίσλ, πνηληθνπνίεζε θ.ι.π.) θαη αθφκα ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ
Αζηπλνκίαο - Γηθαηνζχλεο – σθξνληζηηθήο δηνίθεζεο.
7. Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα βειηίσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη
βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο θαη θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα
ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ θπιαθψλ (κε ηδηαίηεξε βέβαηα έκθαζε ζηα
θξίζηκα δεηήκαηα φπσο πγεία, εξγαζία, εθπαίδεπζε θ.ι.π.)
8. Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε λα κε γεκίζεη ηελ Έθζεζε κε αξηζκνχο θαη πνζνζηά, αιιά
λα επηθεληξσζεί ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο πξνηάζεηο. Άιισζηε θάζε ελδηαθεξφκελνο
κπνξεί λα αληιήζεη πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ηα έγγξαθα πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο
Δπηηξνπήο..
9. Σν πφξηζκα απνηειεί ζπιινγηθφ δεκηνχξγεκα ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ε νπνία
θαηέιεμε ζε απηφ, κεηά απφ αιιεπάιιειεο θαη ελδειερείο ζπλεδξηάζεηο. Χο πξφεδξνο
ηεο Δπηηξνπήο νθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά, γηα ηελ
νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηελ απνθαζηζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηηο εξγαζίεο ηεο
Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζην ηειηθφ ηεο απνηέιεζκα.
10. Δθθξάδνληαο ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ δηθή
κνπ, νθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ θαζεγεηή θ. Γηάλλε Παλνχζε γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαη γηα ηελ θαζνξηζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε
ζχληαμε θαη επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο.
11. Χο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζέισ λα ειπίδσ φηη ε Έθζεζε απηή ζα ηχρεη ελφο
επξχηεξνπ δηαιφγνπ ηφζν ζηελ Δζληθή Αληηπξνζσπεία φζν θαη ζηελ εθηειεζηηθή
εμνπζία αιιά θαη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ψζηε νη ειιεληθέο θπιαθέο λα
θαηαζηνχλ πξάγκαηη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.
12. Σέινο ε Δπηηξνπή, ζπγθεληξψλνληαο ηα πνξίζκαηά ηεο ζεψξεζε ζθφπηκν λα θάλεη
ηξείο ξεμηθέιεπζεο αιιά ρξήζηκεο ζεζκηθέο πξνηάζεηο:
1. Σε ζχζηαζε Μφληκεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ
σθξνληζηηθνχ πζηήκαηνο.
2. Σελ ίδξπζε Πεηξακαηηθήο Φπιαθήο – πξνηχπνπ.
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3. Σελ ίδξπζε Αλεμάξηεηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο.
Χο Δπηηξνπή, αιιά θαη εγψ πξνζσπηθά σο Πξφεδξνο, ζέινπκε λα δηαβεβαηψζνπκε
ηε Βνπιή θαη δη’ απηήο ηελ ειιεληθή θνηλσλία φηη ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηνπο
έγθιεηζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο είλαη θαη ζα είλαη ζπλερέο δηφηη ην ζεσξνχκε σο
αλαγθαία κνξθή θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο

Γεκήηξηνο Ληληδέξεο,
Γηδάθησξ Ηαηξηθήο, Βνπιεπηήο Β’ Πεηξαηώο.
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ΜΔΡΟ Γ’
ΣΟ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ
ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ
Η. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΑ
Κηίδνπκε ηείρε αδηαθνξίαο δίπια ζηηο κάληξεο θπιαθώλ
Γ.Α. Μαγθάθεο
1. Ζ Δπηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη
ηελ ηειηθή ηεο Έθζεζε έιαβε ππφςε:
1.- Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο (ηδίσο ηα άξζξα 2,4,5 θ.α.),
ηνλ ηζρχνληα ζσθξνληζηηθφ θψδηθα (Ν 2776/99), σο θαη ηε ινηπή ζρεηηθή
λνκνζεζία,

ηνπο

επξσπατθνχο

ζσθξνληζηηθνχο

θαλφλεο

(2006),

ηνπο

ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο κεηαρείξηζεο (ΟΖΔ), ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηηο Δθζέζεηο ηεο CΡΣ γηα ηελ
απάλζξσπε κεηαρείξηζε, ηηο εθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ.
2.- Σα ππνκλήκαηα, ηηο αλαθνξέο θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε εθπξνζψπνπο
θνξέσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα.
3.- ηνηρεία απφ ηελ Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε ην 2008, ε νπνία
δελ νινθιήξσζε ην έξγν ηεο, ιφγσ ηεο πξνθήξπμεο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ
ηνπ 2009.
4.- Σελ θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ

(κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά

ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζε Παξάξηεκα) θαη κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ

πξφεθπςαλ απφ

ηελ επίζθεςε

ηεο

Δπηηξνπήο

ζε

ζσθξνληζηηθά

θαηαζηήκαηα.
Βαζηθφ εξγαιείν δνπιεηάο γηα ηελ Δπηηξνπή ππήξμε ε Έθζεζε ηεο Γηαθνκκαηηθήο ηνπ
1994, ε νπνία είρε άιισζηε εκπλεχζεη ηφζν ην λνκνζέηε ηνπ 1999, φζν θαη πνιιέο
αιιαγέο, πνπ επήιζαλ ζηε ζσθξνληζηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ Έθζεζε ζπλεηάγε κε ηελ επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο Γ.
Ληληδέξε θαη ηελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ θαζεγεηή Δγθιεκαηνινγίαο Γηάλλε
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Παλνύζε. ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεηείραλ θαη πξνζέθεξαλ επηζηεκνληθή
ηεθκεξίσζε ν θαζεγεηήο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο Θ. Παπαζενδψξνπ θαη ν Γξ.
Δγθιεκαηνινγίαο Άγγεινο Σζηγθξήο.
Ζ Δπηηξνπή ζεψξεζε απφ ηελ αξρή ζθφπηκε ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
ηζρχνληνο σθξνληζηηθνχ θψδηθα, πνπ δελ ιεηηνύξγεζαλ θαζφινπ, ή
δπζιεηηνύξγεζαλ. Ίζσο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή έζησ
αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ θαη ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηεο βνχιεζεο ηνπ
λνκνζέηε θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο.
2. Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο βαζηθώλ θαλόλσλ, ξπζκίζεσλ σθξνληζηηθνύ θώδηθα πνπ
δελ εθαξκόζηεθαλ ή εθαξκόζηεθαλ κεξηθώο
Άξζξα 1-2,4: Υξεηάδεηαη επαλεμέηαζε ησλ ηξφπσλ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηεο

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ

ηνπο (κέζσ λέσλ νξγάλσλ ή ηνπ Γηθαζηή Έθηηζεο Κπξψζεσλ).
Άξζξν 3:

Σα δεηήκαηα ηζφηεηαο πξέπεη λα πξνζεγγηζζνχλ θαη ζε ζρέζε κε

αιινδαπνχο θξαηνχκελνπο.
Άξζξν 5: ηηο εθινγέο ζπκκεηέρεη πνιχ κηθξφο αξηζκφο θξαηνπκέλσλ.
Άξζξν 6: Δπηβάιιεηαη θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ θξαηνπκέλσλ γηα ηελ έλλνκε
πξνζηαζία ηνπο.
Άξζξν 7: Δίλαη αλαγθαία κηα κεγαιχηεξε ηππηθφηεηα ζηα κέηξα θχιαμεο (φρη
πξνθνξηθέο εληνιέο, γλψκε ζπκβνπιίσλ θπιαθήο).
Άξζξα 11,15,16: Ο ππεξπιεζπζκφο θαηαιχεη ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ρεηξνηεξεχεη ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
Άξζξν 12: Τπάξρνπλ ηξία εηδηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο γηα λεαξνχο (Απιψλα, Βφινο,
Καζζαβέηεηα). Γελ δεκηνπξγήζεθαλ κε Π.Γ. άιια φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο.
Άξζξν 13: Παξφηη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο γπλαηθψλ ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ ιεηηνπξγεί
ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο θαη γίλνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα ππάξρεη αλαγθαηφηεηα
επέθηαζήο ηνπο.
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Άξζξα 20,21: Τπάξρνπλ αθφκα θηίξηα ρσξίο άδεηεο θαη αθαηάιιεινη ρψξνη (άξζξν 87
§5 .Κ.)
Άξζξν 27: Ζ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε είλαη πεληρξή- Αξγνχλ νη εμεηάζεηο ηνπο (φηαλ
θαη εάλ γίλνληαη), παξά ηηο δηαρξνληθά θαηαβαιιφκελεο πξνζπάζεηεο γηα πξνκήζεηα
θαξκάθσλ.
Άξζξν 30: Γελ ππάξρνπλ αλαξξσηήξηα ή εηδηθά ηκήκαηα γηα ινηκψδε λνζήκαηα θ.ι.π..
Άξζξν 32 §1-2: Δίλαη απφληεο νη θνηλσληθνί θνξείο (γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο θαη
ηνπ ζπζζηηίνπ)
Άξζξν 33: Ο ξνπρηζκφο είλαη αλεπαξθήο
Άξζξν 34: ε πνιιά θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο θαη
πεξηνξηζκέλνη

ρψξνη

άζιεζεο.

Παξφια

απηά

δελ

ππάξρνπλ

νξγαλσκέλεο

δξαζηεξηφηεηεο κφξθσζεο, άζιεζεο θ.ι.π. ζε φια ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο.
Άξζξν

35:

πάληα

θαηαξηίδνληαη

πξνγξάκκαηα

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο/Δθπαηδεπηηθέο άδεηεο ζπάληεο.
Άξζξν 36: πάληα θαηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο άζθεζεο. Γελ ππάξρνπλ
γήπεδα.
Άξζξν 38: πάληεο είλαη νη ςπραγσγηθέο-πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη αθνξνχλ ιίγνπο.
Άξζξν 40: Τπάξρνπλ ιίγεο ζέζεηο εξγαζίαο, ρσξίο ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηηθνχο
θνξείο. ηελ πξάμε ε εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο
απφζβεζεο ηεο πνηλήο. Πξνβιεκαηηθή είλαη επίζεο ε δηαδηθαζία ηεο ηξίκελεο
επεηεξίδαο.
Άξζξν 42: Γελ ππάξρεη νξγάλσζε εξγαζίαο έμσ απφ ηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.
Άξζξν 52 § 3: Οη ηδηαίηεξνη ρψξνη επηζθέςεσλ ζπδχγσλ, ηέθλσλ δελ είλαη θαηάιιεινη.
Άξζξν 54 §5: Δίλαη αλαηηηνιφγεηεο νη πεξηζζφηεξεο απνξξίςεηο αδεηψλ.
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Άξζξν 56 § 3: Οη πεξηνξηζηηθνί φξνη γηα άδεηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ελήιηθεο.
Άξζξν 58-α: πάληα ρνξεγνχληαη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο (ιφγσ δηζηαθηηθφηεηαο).
Άξζξα 59-64: Γελ ιεηηνπξγνχλ ηα θέληξα αιιά νχηε ηα ηκήκαηα εκηειεχζεξεο
δηαβίσζεο.
Άξζξν 65 § 5: Γελ εθδφζεθε ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηνλ θαλνληζκφ
αζθάιεηαο.
Άξζξν 66 § 6: Γελ παξίζηαηαη δηθεγφξνο ζηα ζνβαξά πεηζαξρηθά .
Άξζξν 74 § 1,3: Οη κεηαγσγέο γηα ιφγνπο πγείαο (κε πφξηζκα ηξηψλ γηαηξψλ) δελ
εθαξκφδνληαη, ιφγσ έιιεηςεο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.
Άξζξν 75: Γηαπηζηψλεηαη βξαδχηεηα ζηηο κεηαγσγέο γηα δηθνλνκηθνχο ιφγνπο.
Άξζξν 78: Κξαηνχκελνη απνιχνληαη θαη ηα αββαηνθχξηαθα.
Άξζξν 79: Γελ εθδφζεθε ην ΠΓ γηα ηηο δηαηππψζεηο απφιπζεο.
Άξζξν 81: Γελ ζπγθξνηήζεθαλ νη Δπηηξνπέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο.
Άξζξν 82 § 3: Γελ ηδξχζεθαλ εηδηθέο επηρεηξήζεηο γηα πξφζιεςε απνιπνκέλσλ.

Ζ κε εθαξκνγή πνιιψλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο σθξνληζηηθνχ θψδηθα απνδίδεηαη
ζε νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ζε γξαθεηνθξαηία ή θαη ζε αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο.
Σηο παξαπάλσ απνθιίζεηο θαζψο θαη ηηο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζε
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, δηαπίζησζε ε Δπηηξνπή ζηηο επηζθέςεηο ηεο ζηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.
3. Δπεηδή ε θπιαθή είλαη κηα ιεηηνπξγηθή κεραλή, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ επηκέξνπο
ζηνηρεία, θαζέλα απφ ηα νπνία παίδεη ην δηθφ ηνπ ξφιν, πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ηα
εηδηθά δεηήκαηα (εθπαίδεπζε, εξγαζία, πγεία θ.α.) ρσξίο λα ράλνπκε απφ κπξνζηά καο
ην φινλ ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα σο ηέηνην.
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ε θάζε πεξίπησζε ε ακθηζβήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θιεηζηήο θπιαθήο
(ιφγσ ησλ ζπλνιηθψλ αιιά θαη αηνκηθψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ) ζεκαίλεη αθελόο ιήςε
βειηησηηθψλ/κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ θαη αθεηέξνπ εθαξκνγή λέσλ ζεζκψλ
επνπηεπφκελεο ειεπζεξίαο (π.ρ. εκηειεχζεξε δηαβίσζε, ηκεκαηηθή εθηίκεζε πνηλήο,
θνηλσθειήο εξγαζία θ.α.).

ΗΗ. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ
Ζ δηθαηνζύλε βξίζθεηαη αλάκεζα
ζηελ ππεξβνιηθή επηείθεηα θαη ηελ απάλζξσπε ζθιεξόηεηα
Νηηληεξό
1.- Σν ζχζηεκα (ηεο απνλνκήο) ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο κε ππνζπζηήκαηα ηελ
Αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο θπιαθέο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί νξηδόληηα θαη ζπλζεηηθά
θαη λα κελ αλαηξεί ην έλα κέξνο ην άιιν.

Ο δηθαηνπνιηηηθφο, ζεσξεηηθφο θαη

ιεηηνπξγηθφο εληαίνο θηιειεχζεξνο ραξαθηήξαο ησλ κέζσλ επίζεκνπ θνηλσληθνχ
ειέγρνπ λνκηκνπνηεί ζηε θνηλή γλψκε ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηνπο θψδηθεο
ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηελ ηηκψξεζε ησλ παξαβηάζεψλ ηνπο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηηο άιιεο δχν πηπρέο ηεο αληεγθιεκαηηθήο/ζσθξνληζηηθήο
πνιηηηθήο: ηελ πξόιεςε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. Καη ζηνλ ηνκέα απηφ πξέπεη λα
ππάξμεη ζπληνληζκόο, ζπλεπζπλόηεηα θαη θνηλή γιώζζα ζπλλελόεζεο φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ψζηε ε επαηζζεηνπνίεζε λα ιάβεη ηειηθά ηε κνξθή ηεο
ζηήξημεο/αιιειεγγχεο.
Ζ νξζνινγηθή λνκνζέηεζε ησλ πνηληθψλ θαλφλσλ (κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δίθαηεο, ίζεο
θαη ήπηαο κεηαρείξηζεο) θαη ε δηθαηνζχλε ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο δηαπαηδαγψγεζεο
(επαλνξζσηηθή, ζεξαπεπηηθή) δελ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζσθξνληζηηθφ
ζχζηεκα “πξφζζεηεο πνηλήο”. Αο κε μερλάκε όηη νη θξαηνύκελνη είλαη ζηε θπιαθή
επεηδή τιμωρήθηκαν θαη όρη γηα λα τιμωρηθούν.
Οη αξρέο ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζσθξνληζηηθήο λνκηκφηεηαο θαη νη
ζηφρνη ηεο επαλέληαμεο θαη ηεο επαλαζπκθηιίσζεο ηνπ θξαηνχκελνπ κε ηελ θνηλσλία
(κείσζε ππνηξνπήο) πξέπεη λα ηεξνχληαη αθφκα θη αλ ε πνηληθή δηθαηνζχλε πξνθαιεί
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κε ηελ απζηεξφηεηα ησλ πνηλψλ ππεξπιεζπζκφ, δπζρεξαίλεη δειαδή ηε δηθαηνθξαηηθή
κεηαρείξηζε εληφο ησλ θπιαθψλ.
2.- Ζ ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή παξακέλεη κηα ηηκσξία “ θαζεαπηήλ”. ηελ
θαηάρξεζε ειεπζεξίαο, πνπ έθαλε ν εγθιεκαηίαο-θξαηνχκελνο, ε Πνιηηεία δελ
επηηξέπεηαη

λα απαληάεη κε θαηάρξεζε εμνπζίαο ή κε εγθαηάιεηςε.

Σν

αλζξσπνθεληξηθό ειιεληθό ύληαγκα θαζηεξψλεη ην απαξαβίαζην ηεο αμίαο ηνπ
αλζξψπνπ, πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ (ζην φλνκα ησλ φπνησλ
αληηιήςεσλ πεξί εηδηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, ή θαη ηεο εζσηεξηθήο ηάμεο/αζθάιεηαο).
Ο

πνηληθφο

θαη

ζσθξνληζηηθφο

νπκαληζκφο

πξέπεη

λα

ζηνρεχεη

ζηελ

επαλαπξνζσπνπνίεζε ηνπ εγθιεκαηίζαληνο θαη ζηελ επαλαζπκθηιίσζή ηνπ κε ηελ
θνηλσλία.
Γελ πξέπεη ε ππνρώξεζε ή ε αηξνθία ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο λα ζπλνδεπηεί απφ κηα
πνηληθνπνίεζε ηεο θηψρεηαο ή απφ κηα ινγηθή δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθά
απνθιεηνκέλσλ κέζσ ππεξβνιηθήο θαηαζηνιήο, δεδνκέλνπ φηη κεγάιν πνζνζηφ (πεξί
ην 1/3) ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη άπνξνη.
Ζ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο
επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο θαη δξάζεο ηνπ ζπλνιηθνύ κεραληζκνύ
απνλνκήο ηεο πνηληθήο δηθαηνζύλεο αιιά δελ πξέπεη λα παξαβηάδνληαη νη αξρέο θαη νη
θαλφλεο κηαο κεηά ην έγθιεκα (post delictum) ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο.
Γελ είλαη επηηξεπηφ ζε κία αλνηθηή δεκνθξαηηθή θνηλσλία λα επαλέξρεηαη ζπλέρεηα ε
Πνιηηεία ζε δεηήκαηα εμαλζξσπηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ
πνπ ζα έπξεπε λα είραλ ιπζεί απφ θαηξφ (βιέπε ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ΟΖΔ 1957,
πζηάζεηο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπξψπεο R 1973(5), R 1987 (3),
KΜεηΚξ 1989, Ν. 2776/99, R 2006).
Χο έζραην κέηξν (Ultimum refugium) ή έζραην κέζν (Ultimum remedium) ε ζηέξεζε
ηεο ειεπζεξίαο πξέπεη λα απνηειεί ηελ εμαίξεζε (ζνβαξά εγθιήκαηα) θαη φρη ηνλ
θαλφλα (δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο).

Απφ ηελ άιιε νη απαηηήζεηο γηα πξνζηαζία,

αζθάιεηα θαη πεηζαξρία εληφο ησλ θπιαθψλ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα δηθαηώκαηα
θαη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα ησλ θξαηνπκέλσλ [βι. R (62) 2 ].
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Μία Πνιηηεία πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο δελ είλαη
δπλαηφ λα κελ αληηδξά θαηά ηνπ εγθιήκαηνο, αιιά νη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο
νξηνζεηνχληαη απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Ζ αλαγθαία απηνάκπλα θαη ε απηνπξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ
χπαξμε ζπλζεθψλ δηαθζνξάο ή εμαζιίσζεο ή ηαπείλσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ κέζα
ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Ζ θνηλσλία – ηηκσξόο δελ επεθηείλεηαη θαη πίζσ απφ
ηα θάγθεια. Αληίζεηα ν ζεβαζκφο ηεο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο από ηε κία δίλνπλ
ηελ επθαηξία ζηνλ θάζε θαηαδηθαζκέλν λα επαλεμεηάζεη θαη λα επαλαθαζνξίζεη ηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ην λφκν θαη ηνπο άιινπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, θαη από ηελ άιιε
απνδεηθλχεη φηη αθφκε θαη ε αζθάιεηα/επίβιεςε είλαη παξάκεηξνο πνιηηηζκνχ θαη φρη
κφλν ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ.
Ζ αλζξσπηζηηθή, δίθαηε, ηζφηηκε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ επαλέληαμε
κεηαρείξηζε ζε έλα πιαίζην νηνλεί-ειεπζεξίαο, απνηειεί απαξαβίαζηε ζσθξνληζηηθή
αξρή.

ΗΗΗ. ΑΡΥΔ ΤΓΥΡΟΝΖ ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Ο λόκνο είλαη κηα ζπκθσλία πσο νη πνιίηεο ζα θέξνληαη δίθαηα κεηαμύ ηνπο,
αιιά δελ είλαη ηθαλόο, ν λόκνο κόλνο,
λα θάλεη θαινύο θαη δίθαηνπο ηνπο πνιίηεο.
Αξηζηνηέιεο
1.- Ζ νξηνζέηεζε ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ πνιίηε ζπληζηά κηα πνιηηηθή απόθαζε πνπ πξέπεη φκσο λα παγηψλεηαη ζ’ έλα
δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλν πνηληθό δίθαην. Πξέπεη λ’ απνθεπρζεί ηφζν ε απζαηξεζία
ζηνλ νξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο (απφ ην Κξάηνο) φζν θαη ε άλνκε κε εθαξκνγή ησλ
λφκσλ (απφ ηελ θνηλσλία). Σν έγθιεκα πξέπεη φρη κφλν λα παξαβηάδεη ηνλ πνηληθφ
λφκν αιιά θαη ηελ πξσηαξρηθή αμία πνπ πξνζβάιιεηαη (π.ρ. δσή), ηελ πξνζηαζία ηεο
νπνίαο –αθφκα θαη κέζσ ησλ πνηλψλ- ελζηεξλίδνληαη φινη. Γελ πξέπεη δειαδή νη
πνηληθέο δηαηάμεηο λα εθθξάδνπλ κφλνλ απφςεηο κηαο επνρήο ή κηαο ζπγθπξίαο αιιά
πξέπεη λ’ απερνχλ βαζηθέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζηαζεξέο αξρέο. Πξφβιεκα ζηηο
παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο δεκηνπξγεί, ηφζν ε πνιπλνκία (πνπ επλνεί θαη ηε δηαθζνξά),
φζν θαη ε αλνκία (επηηξεπηηθφηεηα, αηηκσξεζία).
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Οη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ θνηλσλία, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη
κέζσ επαιιήισλ ζπλαηλέζεσλ.
Ζ (ππεξ)πνηληθνπνίεζε, πνπ βαίλεη πέξαλ ηνπ πεδίνπ ησλ malum per se θαη ηνπ
malum prohibitum ζε δεηήκαηα εζηθήο απνδνθηκαζίαο, ή “δηνηθεηηθήο ξχζκηζεο”
παξαβηάδεη αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Άξα ε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε ζηηο
αμηνινγήζεηο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζπληζηά απαξαίηεην φξν γηα ηελ απνδνρή/εθαξκνγή
ηνπ. Πξφιεςε, πξνζηαζία, άκπλα, αζθάιεηα ελλφκσλ αγαζψλ ζπγθξνηνχλ ηε βάζε
ηεο πνηληθνπνίεζεο, αιιά θαη ην πνηληθφ δίθαην δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
απαγνξεχζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο.
Δίλαη απηνλφεην φηη ε δηαρείξηζε ηφζν ηεο κηθξήο παξαβαηηθφηεηαο, φζν θαη ηεο
δηαδηθαζίαο επαλέληαμεο, ζπληζηνχλ – εθηφο απφ θξαηηθή επζχλε – θαη πεδίν
θνηλνηηθήο/θνηλσληθήο δξάζεο θαη παξέκβαζεο.
Σν έγθιεκα σο αηνκηθφ βηνθνηλσληθφ θαηλφκελν γελληέηαη κέζα ζηελ θνηλσλία θαη
πξέπεη ε ίδηα ε θνηλσλία λα ζπκκεηέρεη ζηελ πξνιεπηηθή θαη επαλεληαμηαθή δηαρείξηζή
ηνπ. Σν φηη δελ είλαη εχθνιν λ’ αληηκεησπηζζνχλ νη πεγέο ηνπ εγθιήκαηνο (θηψρηα,
αληζφηεηα, αδηθία), ηνχην δε ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα επνπιψλνπκε ηηο πιεγέο ηνπ
εγθιήκαηνο.
Ζ πνηληθνπνίεζε/απνπνηληθνπνίεζε δελ απνηεινχλ κφλν πεδίν ζπρλά απζαίξεησλ
αμηνινγήζεσλ/ξπζκίζεσλ ηνπ θξάηνπο αιιά θαη αληηθείκελν θνηλσληθήο δπλακηθήο.
Άιισζηε πξαγκαηηθά εγθιήκαηα δελ είλαη νη πξάμεηο πνπ ηηκσξνχληαη, αιιά νη πξάμεηο
πνπ αμίδεη (ζχκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο θψδηθεο) λα ηηκσξεζνχλ.
Ζ ζπκκεηνρηθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή (κε δηαθξηηνχο ξφινπο θξάηνπο-θνηλσλίαοπνιηηψλ) είλαη ην δεηνχκελν θαη φρη ην δηεζλψο απνηπρεκέλν κνληέιν ελφο
παλνπηηθνχ, κε δεκνθξαηηθά ειεγρφκελνπ θξάηνπο.
Υσξίο ηελ θνηλσλία θαλέλα θξαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ εγθιήκαηνο δελ κπνξεί
λα πεηχρεη.
Ζ εξγαιεηνπνίεζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, δειαδή ε ρξήζε θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη θξηηήξηα θαη φξηα, δηφηη
πνιιέο θνξέο ε εγθιεκαηνπνίεζε/απεγθιεκαηνπνίεζε κεηαηξέπνληαη ζε αηηίεο
εγθιεκάησλ.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θξίζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εινρεχεη. Ζ πξνζηαζία ηεο
θνηλσλίαο απφ ην έγθιεκα δελ επηηξέπεηαη λα παξαβιέπεη ην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ
δηθαησκάησλ, ή θαη ζεκειηψδεηο αξρέο δηθαηηθνχ πνιηηηζκνχ. Απηφ ίζσο θαη λάλαη ην
πιαίζην “ηεο εζηθήο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ”.
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Ζ πνηληθνπνίεζε έρεη ζπλεπώο ραξαθηήξα ζπλερνύο ππελζύκηζεο νξίσλ.
2. Ζ απνπνηληθνπνίεζε, πνπ αθπξψλεη ηελ πνηληθή πηπρή ησλ θνηλσληθψλ
αληηδξάζεσλ θαη ε απεγθιεκαηνπνίεζε, πνπ αθπξψλεη ην εηηθεηάξηζκα ησλ
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ σο εγθιεκάησλ, δελ αθνξνχλ κφλνλ ηνπο θαηαξγεζηέο
(θίλεκα ζηε θαλδηλαβία ην 1960-1970 πνπ άζθεζαλ θξηηηθή ζην ζσθξνληζηηθφ
ζχζηεκα θαη δήηεζαλ ηελ θαηάξγεζε ησλ θπιαθψλ θαη ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο
πνηλψλ) αιιά θαη φζνπο δελ ζέινπλ ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πνηληθνχ
λφκνπ (π.ρ. ζηηο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο). Σνχην φκσο δε ζεκαίλεη ραιάξσζε
ζηελ απαμίσζε θαη ηε “δίθαηε αληακνηβή” ηνπ εγθιήκαηνο
3. Ζ αξρή ηεο αλαινγίαο “εγθιήκαηνο –ηηκσξίαο” ζπλδέεηαη κε ηελ εηδηθή απαμία θάζε
ζπγθεθξηκέλεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο θαη ζπληζηά απαξαβίαζην φξν ηνπ λνκηθνχ
πνιηηηζκνχ (δίθαηε δίθε), ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο θαη
ειέγρνπ, αιιά θαη

δηακνξθψλεη ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη ζπλαίλεζεο, ρσξίο

ππνρσξήζεηο ηνπ θξάηνπο Γηθαίνπ (ζηε κία ή ζηελ άιιε θαηεχζπλζε).
Ζ θνηλσληθή σθειηκφηεηα απφ ηελ απνηξνπή είλαη δεδνκέλε. Ζ δίθαηε θνηλσληθή ηάμε
δελ αλέρεηαη ηελ έκπξαθηε εγθιεκαηηθή αλαηξνπή ηεο. Απηφ φκσο δελ δηθαηνινγεί,
νχηε ππεξβνιηθά απζηεξνχο λφκνπο, νχηε δπζαλάινγεο πνηλέο.
4. Σν πνηληθφ δίθαην ηειεί κηα δηπιή ιεηηνπξγία: πξνζηαηεχεη ηα έλλνκα αγαζά
εμαλαγθάδνληαο ην άηνκν λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο πξσηαξρηθνχο θαλφλεο/αμίεο,
αιιά πξνζηαηεχεη θαη ην άηνκν (απφ ηελ θξαηηθή απζαηξεζία).
Ζ πνηλή ζπληζηά, απφ ηε κεξηά ηεο, απνθαηάζηαζε ηνπ “ηξσζέληνο” -ιφγσ ηνπ
εγθιήκαηνο- δηθαίνπ.
Ζ άζθεζε πξνιεπηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο απεηιήο ηεο πνηλήο
πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεηηθή γεληθή πξφιεςε, δει. ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ
πνιίηε, ψζηε λα επηιέγεη λφκηκεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο.
ηα πιαίζηα απηά, εληάζζεηαη θαη ε “αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή” ε νπνία είλαη ηνκέαο ηεο
πνιηηηθήο πνπ επεξεάδεη αλζξψπηλα αγαζά.
ε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε (πξνιεπηηθή θαη φρη κφλν) αμία
ησλ θνηλσληθψλ κέηξσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ λνκνζεηηθψλ νξηζκψλ. Ζ πνηληθνπνίεζε
θαη εγθιεκαηνπνίεζε κφλνλ ησλ πξαγκαηηθψλ εγθιεκάησλ πξέπεη λα ζπληζηά ηελ
θαηεπζπληήξηα αξρή. Πέξαλ ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ησλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, ε ηάζε
απεγθιεκαηνπνίεζεο δίλεη ζπρλά ζηελ θνηλσλία ηε δπλαηφηεηα απηνξχζκηζεο. Ζ
πνηλή,

πνπ

ιεηηνπξγεί

σο

παξάγνληαο

θνηλσληθήο

δηαπαηδαγψγεζεο,

αθνχ
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πξαγκαηψλεη ηελ απνδνθηκαζία ηεο θνηλσλίαο, πξνυπνζέηεη κηα ζπκθσλία επί ηεο
αξρήο.
Ζ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο (ή επξχηεξα ηεο Πνιηηείαο), ε πνιηηηθή
λνκηκνπνίεζε ζηε ζεζκνζέηεζε πνηληθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο,
ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ πξφιεςε ησλ αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ (θπξίσο κε
ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ αδηθηψλ) ζπληζηνχλ βαζηθή θαη απαξαβίαζηε
πξνυπφζεζε, ηφζν γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θνηλσλίαο λα
“απηνζπληεξεζεί” θαη λ’ απηνπξνζηαηεπζεί, φζν θαη γηα ηελ ζεκειίσζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα αλαγλσξίδεηαη /
θαηαγηγλψζθεηαη ην δίθαην θαη ην άδηθν.
Ζ θνηλσληθή ηάμε δελ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλερή κεηαθίλεζε ησλ νξίσλ ηεο
πεξηζσξηαθφηεηαο ή ηεο επηθηλδπλφηεηαο ιφγσ θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Γελ ηηκσξεί ε
“αγαλαθηηζκέλε” θνηλή γλψκε αιιά ε θηιειεχζεξε έλλνκε ηάμε, ε νπνία ιεηηνπξγεί
ππέξ ηεο δηθαηνζχλεο θη φρη απιψο ππέξ ηεο “λνκηκνθξνζχλεο”.
Οη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα πξέπεη λα ππάγνληαη θαη λα
ππαθνχνπλ έλα γεληθφ θαλφλα δηθαηνζχλεο, κε βάζε ηνλ νπνίν δελ πεξηνξίδνπλ νη
ειεπζεξίεο ησλ κελ ηηο ειεπζεξίεο ησλ δε.

ΗV. ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΖ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Σν θειί έρεη κηα δηθή ηνπ δσή
Πνπ κόλν κε πξνθνξηθέο αλακλήζεηο θαη
Γηαιόγνπο ζηέθεη
Παύινο Εάλλαο, Ζκεξνιόγην θπιαθήο
Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αχμεζε ηεο εγρψξηαο ή εηζαγφκελεο (θπξίσο ιφγσ
παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο) εγθιεκαηηθφηεηαο, επεξεάδεη ηφζν ηελ απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο,

φζν

(ππεξπιεζπζκφο,

θαη

ηε

ζπκθπξκφο,

ιεηηνπξγία

ησλ

πνιπεζληθή,

ζσθξνληζηηθψλ

πνιππνιηηηζκηθή,

θαηαζηεκάησλ
πνιπζξεζθεπηηθή

ζπλχπαξμε κε ελδννκαδηθέο ζπγθξνχζεηο).
Ζ ζπληαγκαηηθά θαη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο λα
πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ (άξζξα 2,5 πληαγκ.,

άξζξα 2-5

Ν.2776/99) πξνζθξνχεη δπζηπρψο ζήκεξα ζε νξηζκέλεο αληηθεηκεληθέο αξλεηηθέο
ζπλζήθεο:
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 Σνλ ππεξπιεζπζκφ (βι. Παξάξηεκα)
 Σνλ ζπκθπξκφ (βι. Παξάξηεκα)
 Σελ θαθή θαηάζηαζε πνιιψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (βι. ΘΔΜΗ)
 Σελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (βι. εηζεγήζεηο βνπιεπηψλ θαη
εηδηθψλ).
Ζ Δπηηξνπή εμαξρήο, απφ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο,

φξηζε ηα αλζξψπηλα

δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ, σο ηελ θόθθηλε γξακκή, πέξαλ ηεο νπνίαο δελ είλαη
επηηξεπηή νπνηαδήπνηε πεξηνξηζηηθή λνκνζέηεζε.
Δπεηδή είλαη ακθίβνιν θαηά πφζν, ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, είλαη παξαδεθηνί
πεξηνξηζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εζσηεξηθή ηάμε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη νη νπνίνη
επηβάιινληαη δηα θαηαλαγθαζκνχ, ε εμέηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ
κπνξεί λα γίλεη θάησ απφ ην πξίζκα ησλ εγγπήζεσλ γηα ην ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο
θαη ηεο εζηθήο ηνπο ειεπζεξίαο. Σν “δίθαην” δελ επηηξέπεηαη λα ππνθχπηεη εζαεί ζηε
δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο.
Οη θξαηνχκελνη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ “πιήξε δηθαηψκαηα” θαη λα κελ
εθιεθζεί ε θπιάθηζε σο “νηνλεί –εμαηξεηηθή θαηάζηαζε”, θάηη δειαδή ζαλ θεξπγκέλνο
θνηλσληθφο πφιεκνο (κε ληθεηέο θαη ληθεκέλνπο).
Ο θπιαθηζκέλνο παξακέλεη ππνθείκελν ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη νη ξπζκίζεηο πνπ
κπνξεί λα γίλνπλ, ζα αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ θαη φρη ζηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπο.
εκαζία ζπλεπψο έρεη ε “εηδηθή ιεηηνπξγηθή ζρέζε” θαη φρη ε λνκηθή θαηάζηαζε (ηεο
εηδηθήο ζρέζεο εμνπζίαζεο πνπ ήηαλ ζην παξειζφλ γηα πνιινχο ε δηθαηνινγία
ζηέξεζεο δηθαησκάησλ) θαη νη θαηάιιειεο αλαγθαίεο θαη αλάινγεο ξπζκίζεηο ζα
αλαθέξνληαη ζην πξαθηηθφ επίπεδν θαη φρη ζην ζεσξεηηθφ, φηη δειαδή ην θξάηνο έρεη
ζέζεη ζε εηδηθφ θαζεζηψο θαηαζηνιήο θαη ειέγρνπ ηε δσή ησλ θξαηνπκέλσλ.
Σα “δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ ” ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνκνξθία άζθεζήο ηνπο θαη φρη
κε ην πεξηερφκελφ ηνπο πνπ είλαη αθξηβψο ην ίδην κε απηφ ησλ ειεχζεξσλ πνιηηψλ. Γελ
πξέπεη λα ππάξρνπλ “γθξίδεο δψλεο ” ζην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ (Καξχδεο,
βνεζφο πλήγνξνο Πνιίηε), ψζηε λα δίλνπκε ηελ επθαηξία ζην Δπξσπατθά δηθαζηήξηα
λα θαηαδηθάδνπλ ηε ρψξα καο.
2. Ο εμαλζξσπηζκόο ησλ θπιαθώλ, ζα ζπκβάιιεη θαη ζηηο επηόηεξεο αληηδξάζεηο ησλ
θπιαθηζκέλσλ, ζηε κε επέθηαζε ηνπ ηδξπκαηηζκνχ, ζηε κείσζε ησλ εθδειψζεσλ
απην-επηζεηηθψλ (απηνηξαπκαηηζκνί, απηνθηνλίεο) ή εηεξν-επηζεηηθψλ (βηαηφηεηεο,
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“μεθαζαξίζκαηα”)

ζπκπεξηθνξψλ,

ζηε

κε

αιινηξίσζε,

ή

ζηε

κε

πιήξε

απνθνηλσληθνπνίεζε.
Σν πξνλνηαθό ή ζεξαπεπηηθό πξφηππν ηεο βειηίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ην δηθαηηθό
πξφηππν ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε έλα
ζπκκεηνρηθό πξφηππν, κε ηελ έλλνηα ηφζν ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
θξαηνχκελνπ ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ηεο θνηλσληθήο
ζηήξημεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ γηα επαλέληαμε.
Σν αληηθείκελν ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο δελ είλαη ε ηηκσξεηηθή εμηιέσζε κέζσ ηεο
πνηληθήο θαηαζηνιήο, αιιά ε αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ εγθιεκαηία θαη ε
επάλνδφο ηνπ ζηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε (κέζσ ηεο αιιαγήο λννηξνπίαο/ζηάζεο ηφζν
ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο).
Γελ είκαζηε πιένλ ζηελ επνρή ησλ Règles Minima, δειαδή ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ
ειάρηζησλ αλεθηώλ νξίσλ κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ (θνηλσληθά, νηθνλνκηθά,
πνιηηηζηηθά, θ.ν.θ.) [R (87)3, Πξννίκην]. Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο ζσθξνληζηηθήο
πνιηηηθήο ζηεξίδνληαη ζε ηξείο ζεκειηώδεηο αξρέο (αξρή ηεο φζν δπλαηφλ επξχηεξεο
εμνκνίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ζηε θπιαθή κε ηηο ελ γέλεη ζπλζήθεο δσήο, αξρή ηεο
άκβιπλζεο ησλ βιαπηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη

αξρή ηεο

έθηηζεο ηεο πνηλήο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ θξαηνχκελν λα εληαρζεί
ζηελ ειεχζεξε θνηλσλία), πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα απφ ηε ζσθξνληζηηθή
δηνίθεζε.

V. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΒΗΧΖ
Όηαλ νη λόκνη εθαξκόδνληαη δίθαηα γηα γεγελείο θαη μέλνπο,
ρσξίο λα παξαβηάδεηαη πνηέ ην δίθαην,
ηόηε ε πνιηηεία επεκεξεί
Ζζίνδνο
ηα δεηήκαηα ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο δνθηκάδνληαη ε επαηζζεζία θαη ηα
αλζξσπηζηηθά αηζζήκαηα κηαο θνηλσλίαο, ε αληνρή ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη
ηδίσο ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ θξαηνπκέλσλ
αλζξψπσλ.
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Ο ειάρηζηνο ππξήλαο απαξαβίαζηεο ηδησηηθήο δσήο, δειαδή ε αλζξσπηζηηθή
δηαβίσζε απφ άπνςε ηφζν θπζηθψλ φζν θαη εζηθψλ φξσλ, ζπληζηά κέξνο ηεο
ζσθξνληζηηθήο λνκηκφηεηαο (πξνο ηελ νπνία πξνζβιέπνπλ θαη φινη νη ζρεηηθνί
δηεζλείο θαη επξσπατθνί ζσθξνληζηηθνί θαλφλεο). ’ απηνχο ηνπο φξνπο πξέπεη λα
πξνζηεζνχλ νη θνηλσληθνί, νη πξνζσπηθνί, νη εζηθνί θ.ά.
Ζ Eπηηξνπή πξνέβε αξρηθά ζε κηα γεληθή ζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Δζληθνχ,
Δπξσπατθνχ) ζε ζρέζε κε ηελ επαλέληαμε.
Σν χλνιν θαλφλσλ γηα ηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ (Κνηλσλία ησλ Δζλψλ 1934)
δηέπεην απφ αλζξσπηζηηθή δηάζεζε θαη ζηφρεπε ζηελ εζηθή ηφλσζε ηνπ θξαηνπκέλνπ.
Οη ηνηρεηψδεηο θαλφλεο ηνπ ΟΖΔ (1957) ζηφρεπαλ ζε “απνδεθηνχο ζηνηρεηψδεηο φξνπο
δηαβίσζεο” θαη ζηελ ακεξφιεπηε, ρσξίο δηαθξίζεηο εθαξκνγή.
Ζ Απφθαζε (73) 5 γηα ην χλνιν ησλ ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ (πκβνχιην ηεο
Δπξψπεο, Δπηηξνπή Τπνπξγψλ 1973) αλαθέξνηαλ “ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ
ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θξαηνχκελνπ”.
Ζ χζηαζε R (87) 3 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ζρεηηθά κε
ηνπο επξσπατθνχο ζσθξνληζηηθνχο θαλφλεο (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 1987)
“παξνηξχλεη ηηο ζσθξνληζηηθέο δηνηθήζεηο λα αλαπηχμνπλ κηα πνιηηηθή, κηα δηαρείξηζε
θαη κηα πξαθηηθή, πνπ λα ζεκειηψλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηνπ ζθνπνχ
(επαλέληαμεο) θαη ηεο επηείθεηαο” θαη νξίδεη ξεηά σο ζθνπνχο ηεο κεηαρείξηζεο “….ηελ
πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο, ηελ αλάπηπμε αίζζεζεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηελ αλάιεςε
αξκνδηνηήησλ, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία…”.
Σέινο ε χζηαζε Rec (2006) (σο Δπξσπατθνί σθξνληζηηθνί Καλφλεο) (Δπηηξνπή
Τπνπξγψλ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 11/1/06) νξίδεη φηη ε “ε δσή ζηε θπιαθή ζα
πξνζεγγίδεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηηο ζεηηθέο φςεηο ηεο δσήο ζηελ θνηλφηεηα”
(Σκ. 1,5) θαη φηη “ε θάζε θξάηεζε ζα νξγαλψλεηαη έηζη, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ
επαλέληαμε ζηελ ειεχζεξε θνηλσλία ησλ αηφκσλ, ηα νπνία έρνπλ ζηεξεζεί ηελ
ειεπζεξία ηνπο” (Σκ. Η, 6).
Απφ εζληθήο ζθνπηάο ν ΑΝ 125/67 “σθξνληζηηθφο Κψδημ εθηειέζεσο πνηλψλ θαη
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ” ζην άξζξν 1 (ζθνπφο ηεο εθηειέζεσο) πξνέβιεπε φηη “ε
εθηέιεζε ησλ πνηλψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ απνζθνπεί θπξίσο εηο ηελ
θνηλσληθήλ αλαπξνζαξκνγήλ ησλ θξαηνπκέλσλ δηα ηεο αγσγήο θαη βειηηψζεσο
απηψλ”.
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ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ν Ν. 1851/89 αθνχ ζην άξζξν 1( ζθνπφο ηεο
εθηέιεζεο ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ ) πξνέβιεπε φηη “ε εθηέιεζε ησλ
πνηλψλ απνβιέπεη ζηελ αγσγή ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο
επαλέληαμε.”.
Αληίζεηα ν ηζρχσλ σθξνληζηηθφο Κψδηθαο (Ν. 2776/99) δελ αλαθέξεη θαζφινπ σο
ζθνπφ ηεο θπιάθηζεο ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ εγθιείζησλ.
Ζ εγθαηάιεηςε απφ ην σθξνληζηηθφ Κψδηθα ησλ “σθειηκηζηηθνχ ραξαθηήξα
ζεσξεηηθψλ δηαθεξχμεσλ” (π.ρ. πεξί αγσγήο, θνηλσληθήο επαλέληαμεο θ.ι.π.) θαη ησλ
παηεξλαιηζηηθνχ-πξνζηαηεπηηθνχ

ραξαθηήξα

παξεκβάζεσλ

ηνπ

Κξάηνπο

ζηελ

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θξαηνχκελνπ “απειεπζεξψλεη” ηε θπιαθή απφ ζηεξεφηππα ή
αληαπνδνηηθέο (δπζ)ιεηηνπξγίεο θαη επηθεληξψλεηαη ζ’ έλα “ζπζηεκαηηθφ, επζχλνπην,
κε μεθάζαξε έθθξαζε ράξηε δηθαησκάησλ”. Ζ δηεπθξίληζε ησλ φξσλ (π.ρ.
κεηαρείξηζε), ησλ ζπλζεθψλ έθηηζεο ησλ πνηλψλ, ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη
ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξα ηελ αμηνπξέπεηα ησλ εγθιείζησλ,
απφ νπνηνλδήπνηε “θξαηηθφ θηιαλζξσπηζκφ”.
Καηνρπξσκέλνο (φζν είλαη δπλαηφ κέζα ζε “άβαηα”) απφ απζαηξεζίεο θαη θαηαρξήζεηο
ησλ νξγάλσλ, ν θξαηνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ
παξέρνπλ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ σθξνληζηηθνχ Κψδηθα (π.ρ. κνξθσηηθά πξνγξάκκαηα,
εξγαζία, επηθνηλσλία ) θαη λα πξνεηνηκαζηεί/“ζσξαθηζηεί” θαιχηεξα γηα ηελ έμνδφ ηνπ.
Να αλαιάβεη δειαδή κε θαιχηεξνπο φξνπο ηελ θνηλσληθή ηνπ επζχλε ζηε ζπκβίσζε.
Μπνξεί Τπεξπιεζπζκόο – Γηαθζνξά – Ναξθσηηθά λα ζπγθξνηνχλ έλα εθξεθηηθφ κίγκα
κέζα ζηηο θπιαθέο (θαλδάκεο, Δηδ. Γξακκαηέαο Τπ. Γηθαηνζχλεο), αιιά ζε
αληηζηάζκηζκα απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, ε σθξνληζηηθή Γηνίθεζε πξέπεη λα εληζρχεη
ηα δηθαηψκαηα θαη λα ηα επελδχεη κε εγγπήζεηο (φπσο ε θαηάξγεζε ησλ αληζνηήησλ
ζηε κεηαρείξηζε, ε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο, ε θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα ηνπο
άπνξνπο ή αιινδαπνχο θξαηνχκελνπο θ.ν.θ.).
Ζ νξζνινγηθή αληεγθιεκαηηθή/ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή δελ αξθείηαη

ζηελ αλαδήηεζε

ησλ αηηίσλ ηεο εγθιεκαηνγέλεζεο αιιά δηεξεπλά θαη ηνπο πιένλ απνηειεζκαηηθνχο
ηξφπνπο κεηαρείξηζεο ηνπ εγθιεκαηίζαληνο αλζξψπνπ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο
ππνηξνπήο (ζηελ Διιάδα θηλείηαη αλάκεζα ζην 65-80%)(Αλεζηάθνο, ΘΔΜΗ,
Καξαθίηζνο, ΟΤΔ) θαη ηελ επρεξέζηεξε επάλνδφ ηνπ ζηελ θνηλσλία.
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Ο αληαπνδνηηθφο ή εθθνβηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηλήο ππνρσξεί ζην φλνκα κηαο
αλζξσπηζηηθήο δηαβίσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεζκψλ
ηνπ θξαηνχκελνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζα ζε δηθαηνθξαηηθφ πιαίζην.
Οη θπζηθνί φξνη θξάηεζεο, ε ηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή κέξηκλα, ε επηθνηλσλία κε ην
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε εξγαζία, ε εθπαίδεπζε, νη εηδηθέο αλάγθεο
(γπλαίθεο, αλήιηθνη, ππεξήιηθνη, άηνκα κε πξνβιήκαηα, αιινδαπνί θ.α.) δελ
επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή αλαδηαπξαγκάηεπζε ιφγσ ηεο αζθάιεηαο ησλ
θπιαθψλ.
Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο θαη ε
βειηίσζε ηφζν ησλ θπιαθψλ φζν θαη ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ (πγηεηλή,
εθπαίδεπζε, εξγαζία, θ.ι.π.) είλαη ην κέγα δεηνχκελν (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
2010,104).

1. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΗΑΒΗΧΖ: ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ
ΒΑΖ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΟΡΟΤ
Ζ θπιαθή γη’ απηόλ πνπ δελ κπνξεί λ’ αλαπλεύζεη
είλαη ζάλαηνο ή ηξέια
Albert Camus, Ζ ζάιαζζα ζε απόζηαζε αλαπλνήο

Ζ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο, ε πγηεηλή θαη
θαζαξηφηεηα, ε δηαηξνθή, ε ελδπκαζία, ε ζπρλή ηαηξηθή εμέηαζε, ζπληζηνχλ θξίζηκεο
παξακέηξνπο ησλ εηδηθψλ φξσλ δηαβίσζεο, ηνπ ειάρηζηνπ ηεο αλζξώπηλεο
αμηνπξέπεηαο.
Οη αξρέο ηεο ηδησηηθφηεηαο (privacy) θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θάζε θξαηνχκελνπ [βι.
θαλφλα 18.1. χζηαζεο R (2006) 2 πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηνπο Δπξσπατθνχο
σθξνληζηηθνχο θαλφλεο] θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ
απφ ην πιαίζην δηαβίσζεο (π.ρ. πγείαο, πγηεηλήο θ.ι.π.) θαη θπξίσο απαγνξεχνπλ θάζε
απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή βαζαληζηήξηα (άξζξν 3 ΔΓΑ).
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Ο ππεξβνιηθόο ζπλσζηηζκόο [R (99) 22] επηθέξεη δπζηπρψο ππνρξεσηηθά ππνβάζκηζε
ησλ

ζπλζεθψλ

πγηεηλήο,

άγρνο,

αλαζθάιεηα

θαη

πξάμεηο

απηνθαηαζηξνθήο

(απηνθηνλίεο), επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (βι. κεηξψν ηξαπκαηηζκνχ θξαηνπκέλσλ,
θαλδάκεο, Δηδ. Γξακ. Τπ. Γηθαηνζ.)

θαη αχμεζε ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη

κεηαγσγψλ (Τπφκλεκα Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, Διιεληθφ Σκήκα).
Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ιίζηα ησλ ζαλάησλ κέζα ζηηο θπιαθέο (2001: 27, 2009: 55,
2010: 96) (Δπαγ. Γαιεηδάο, ΓΑ – Γεσξγνχιαο, Ννζνθνκείν θξαηνπκέλσλ
Κνξπδαιινχ) ή θαη απηνθηνληψλ (Θέκειε, Δπηθ. Καζεγήηξηα Παλ. Κξήηεο ) πξέπεη λα
πξνβιεκαηίζνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν ςπρνινγηθνχ ρεηξηζκνχ θξαηνπκέλσλ πςεινχ
θηλδχλνπ.
Γηαηξνί, λνζειεπηέο, εξγαζηήξηα, ςπρνιφγνη, (Γεσξγνχιαο, Ννζνθ. Κξαηνπκέλσλ
Κνξπδαιινχ), δίθηπν αγξνηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή εηδηθψλ θέληξσλ πγείαο ηνπ ΔΤ,
λνζνθνκείσλ αθφκα θαη ηαηξηθψλ ζρνιψλ ή θνξέσλ, φπσο νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ
πξέπεη λα κπνπλ ζηελ ππεξεζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ζηνηρεηψδνπο
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, αιιά θαη παξνρήο ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.
Κξίζηκε παξάκεηξνο ζηελ εζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ
απνηειεί θαη ν αηνκηθφο ρψξνο (physical liberty, άξζξν 5 §1 ΔΓΑ) (αέξαο, ήιηνο,
ζέξκαλζε, ηεηξαγσληθά) αιιά θαη ην επξχηεξν πιαίζην ρψξσλ άζιεζεο, πνιηηηζκνχ,
άζθεζεο ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ θ.ι.π.
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:
(Ζιεθηξνληθή) Κάξηα Τγείαο (ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ινηκψδε κεηαδηδφκελα
λνζήκαηα) (Μαιηψξε, ΟΚΑΝΑ – θαλδάκεο, Δηδ. Γξακ. Τπ. Γηθ.) [R (93) 6].
ηελ θάξηα πγείαο ζα εκπεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ρξφλν θαη ην είδνο ηεο
παξερφκελεο ζεξαπείαο (ππφκλεκα ΟΚΑΝΑ).
 Γσξεάλ παξνρή ζε φινπο ηνπο θξαηνχκελνπο φισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ
αηνκηθή πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα κέζσλ
 χγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, λεξνχ θ.ι.π.
 Σαθηηθφ θαη έθηαθην πγεηνλνκηθφ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ
 Άκεζε αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ κεηαδνηηθψλ λφζσλ κε λνζειεία ζε λνζνθνκείν
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 Γηαηξνθή θαη ελδπκαζία θαηάιιειε, επαξθήο θαη πγηεηλή κε ζεβαζκφ ζηηο
ζξεζθεπηηθέο θαη άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θξαηνπκέλσλ
 Έληαμε Ννζνθνκείνπ / Φπρηαηξείνπ / ΚΑΣΚ θξαηνπκέλσλ ζην ΔΤ.
 Εσηηθφο ρψξνο (ζηα θειηά ή ζηνπο ζαιάκνπο ζην πξναχιην ή ζε άιιεο
εγθαηαζηάζεηο, π.ρ. γήπεδα, εξγαζηήξηα) ψζηε ν θάζε θξαηνχκελνο λα κπνξεί
λα “αλαπλέεη”.
Ζ ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ θπιαθψλ πξέπεη λα
ζπλεθηηκάεη θαη ηε ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή θαη φρη κφλνλ ην θφζηνο, (Καζηκάηεο,
Γήκαξρνο Κνξπδαιινχ) ή ηηο απνζηάζεηο (Πνιχδνο, Οξγ. Ρπζκ. ρεδίνπ).

2. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΗΑΒΗΧΖ: ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ
ΒΑΖ ΑΠΑΡΑΒΗΑΣΟΤ ΖΘΗΚΟΤ ΟΡΟΤ
Ζ ζπγλώκε είλαη αλώηεξε από ηελ ηηκσξία
Πηηηαθόο
Ζ επηθνηλσλία ησλ θξαηνπκέλσλ κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (επηζθέςεηο,
αιιεινγξαθία, ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο θ.ι.π. ) ζπληζηά απαξαίηεην φξν γηα ηελ
ηαρχηεξε θαη νκαιφηεξε επάλνδν ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ απφιπζε. Γελ πξφθεηηαη γηα
πξνλφκηα, αιιά γηα έθθαλζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ζπκβάινπλ θαη ζηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο θπιαθήο.
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:
Γηεχξπλζε

ησλ

πξνζψπσλ

θαη

ησλ

θνξέσλ

πνπ

κπνξνχλ

λα

επηζθέπηνληαη ηνλ θξαηνχκελν θαη θξίλεηαη φηη αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε
ζηελ ςπρνινγία ηνπ.
Θεζκνζέηεζε (ζε εηδηθνχο ρψξνπο) ηεο ζπλεχξεζεο ζπδχγσλ/ζπληξφθσλ.
Γηεπθφιπλζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ (π.ρ.
πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο ΟΣΔ) θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ηεξνπκέλσλ βέβαηα
ησλ φξσλ αζθαιείαο πνπ πξνβιέπεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο.
πλερήο θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή
δσή (κέζσ εθεκεξίδσλ, ξαδηνθψλνπ, ΣV).
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Αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ςπραγσγίαο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο θ.ι.π.)
αιιά θαη ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ ηέρλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
θξαηνχκελνπο.
Οη κεηαγσγέο λα γίλνληαη κε ρεηξνπέδεο κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο.
Όρη πξνζβιεηηθφο ζσκαηηθφο έιεγρνο (R 2006, θαλφλεο 54.6-54.7)

3. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΗΑΒΗΧΖ: ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ
ΒΑΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΟΡΟΤ
Ζ εθπαίδεπζε είλαη δύλακε πνπ ζεξαπεύεη ηελ ςπρή
Πιάησλ
Ζ επαλαζχλδεζε θξαηνπκέλσλ κε ηελ θνηλσλία (νηθνγέλεηα, ηνπηθή θνηλφηεηα,
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο) βαζίδεηαη ζε δχν θπξίσο ππιψλεο: ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
εξγαζία. Πξνθαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζπλδένληαη
άξξεθηα (Σζέθνο, Γ.Γ. Γηαρείξηζεο Κνηλνη. Πφξσλ), ρσξίο λα ππνηηκάηαη ν ξφινο ηνπ
πνιηηηζκνύ. Δπεηδή ν πνιηηηζκφο δηδάζθεη ηελ βαζηθή αμία ηνπ ζεβαζκνχ ζε φιεο ηηο
εθθάλζεηο ηεο (απηνζεβαζκφο, ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ, αμηνπξέπεηα, απνδνρή
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο) δίλεη κηα δεχηεξε επθαηξία εθεί φπνπ απέηπρε ε παηδεία. Καη
θπξίσο

ζε

άηνκα

πνπ

βξέζεθαλ

ζηελ

πεξηνρή

ηεο

παξαβαηηθφηεηαο.

Ζ

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε νκάδεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, αλάγλσζεοζπδήηεζεο επί θεηκέλσλ, δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, κνπζηθήο
θιπ., δεκηνπξγεί δηέμνδν θαη απειεπζέξσζε έθθξαζεο θαη εμνηθεηψλεη κε ηελ
ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. Σνχην βέβαηα ζεκαίλεη πξφβιεςε ρψξσλ θαη
εηδηθψλ εκςπρσηηψλ (βι. θαη παξαπάλσ γηα νκάδεο ηέρλεο θ.ι.π.)
1. Ζ εθπαίδεπζε ζηηο θπιαθέο, αθελφο αλνίγεη έλα παξάζπξν ζηελ ειεπζεξία ηεο
ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο, αθεηέξνπ θαζηζηά δεκηνπξγηθφ ην ρξφλν θξάηεζεο [R
(89)12 ].
Μνινλφηη ν ππεξπιεζπζκφο, ε ππνθνπιηνχξα ηεο θπιαθήο, ηα πνιππνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηνπκέλσλ ζπληζηνχλ αξλεηηθνχο παξάγνληεο, ηφζν ε θνίηεζε
ζηα θαλνληθά ζρνιεία φζν θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
(ΓΔ) θαη δηεπξχλεηαη θαη παξάγεη απνηειέζκαηα (φπσο π.ρ. επηηπρίεο ζηελ
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ηξηηνβάζκηα

εθπαίδεπζε,

πξνζσπηθή

απηνεθηίκεζε,

αχμεζε

επθαηξηψλ

γηα

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε).
Βέβαηα ε αθαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, νη κεηαγσγέο θαη ην
αξλεηηθφ θιίκα θαηά πεξηφδνπο κέζα ζηηο θπιαθέο, ε έιιεηςε βηβιηνζεθψλ θαη
ζπκβνχισλ κφξθσζεο, δελ δεκηνπξγνχλ πάληνηε επλντθνχο φξνπο.
ε θάζε πάλησο πεξίπησζε ε ηππηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο
Δπθαηξίαο (Γαιελέαο, ΗΓΔΚΔ – Γακηαλφο, Γ/ληήο ρνιείνπ Απιψλα - Ενπγαλέιεο,
Γ/ληήο ΓΔ Κνξπδαιινχ) παξέρνπλ επθαηξίεο θαη “νμπγφλν” ζηνπο έγθιεηζηνπο θαη
ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο ππνηξνπήο. Αξθεί λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεηηθφ θιίκα απφ
ηε ζσθξνληζηηθή δηνίθεζε (π.ρ. φρη κεηαγσγέο) θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, λα δνζνχλ
θίλεηξα, λα βξεζνχλ ρψξνη θαη λα ηεζεί σο ζηφρνο ε εκηειεχζεξε δηαβίσζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:
Δθπαίδεπζε γηα φινπο θαη γηα φιεο ηηο βαζκίδεο (Δζληθφ ρέδην δξάζεο γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ κε ζπκκεηνρή θαη ησλ
ΟΣΑ).
Αλαβάζκηζε ξφινπ εθπαηδεπηή θαη ζπκκεηνρή / έθθξαζε γλψκεο ζε φια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ καζεηή (θίλεηξα, δηεπθνιχλζεηο, ειεχζεξνο
ρξφλνο), αλαβάζκηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ (ρψξνη, εμνπιηζκνί) ψζηε λα
επηηεπρζεί ππέξβαζε ηεο ππνθνπιηνχξαο ηεο θπιαθήο.
Θεζκνζέηεζε αηνκηθήο εθπαηδεπηηθήο θαξηέιαο γηα θάζε εθπαηδεπφκελν, φπνπ
ζα απνηππψλνληαη ε καζεζηαθή πνξεία θαη νη γλψζεηο ηνπ.
Βηβιηνζήθεο, θαηάιιεινη ρψξνη κειέηεο, ζχκβνπινη θαζνδήγεζεο.
Φνίηεζε θξαηνπκέλσλ ζε ΓΔ εθηφο θπιαθήο.
Δηδηθή κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε λνκίκσλ αιινδαπψλ, ΑκεΑ θ.ι.π.
Δλζάξξπλζε απηνκφξθσζεο.
Δπαλαθνξά ησλ Διεχζεξσλ Αλνηθηψλ Παλεπηζηεκίσλ ζηηο θπιαθέο (κε
δηαιέμεηο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο απφ εηδηθνχο).
Υξήζε Ζ/Τ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο (ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο)
(πλήγνξνο Πνιίηε, 97).
Φνίηεζε ζε πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο (πλήγνξνο Πνιίηε, 271).
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2. Ζ εξγαζία κέζα ζηηο θπιαθέο απνηειεί δηθαίσκα ηνπ θξαηνχκελνπ θαη φρη
ππνρξέσζή ηνπ θαη δελ πξέπεη λα έρεη ηηκσξεηηθφ ή θαηαπηεζηηθφ ραξαθηήξα νχηε
φκσο λα εμαληιείηαη ζε “εξγαζηνζεξαπεία” (ππφκλεκα Έλσζεο Πνηληθνιφγσλ).
Ζ εθκάζεζε ή ε άζθεζε βηνπνξηζηηθήο ηέρλεο “δίλεη” ζηελ εξγαζία σθειηκηζηηθφ αιιά
θαη “ππαξμηαθφ” πεξηερφκελν θαζψο ζπληζηά δηέμνδν απφ ηελ απξαμία, γεκίδνληαο ηνλ
ρξφλν κε ζεηηθέο δξάζεηο [ R (75) 25].

Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:
Άκεζε

δηεπζέηεζε

/επίιπζε

ησλ

αζθαιηζηηθψλ

θαη

ζπληαμηνδνηηθψλ

εθθξεκνηήησλ ησλ θξαηνπκέλσλ.
΄Δληαμε ζε ζέζεηο εξγαζίαο φισλ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ ζέινπλ θαη κπνξνχλ.
Δλεξγνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο έμσ
απφ ην θαηάζηεκα [αγξνηηθέο κνλάδεο, βηνηερληθέο κνλάδεο (Μαξαγθνχιαο,
ΟΤΔ – Πέηξνπ, Τπ. Γηθ.].
Γηεπθφιπλζε ζηελ αηνκηθή εξγαζία (γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή έπεηηα απφ
παξαγγειία θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ).
Ίδξπζε

δηακεζνιαβνπζψλ επηρεηξήζεσλ

ή

“δηπιψλ

ζπξψλ”,

φπνπ

ν

θξαηνχκελνο ζα κνηξάδεη ην ρξφλν ηνπ αλάκεζα ζηελ εξγαζία ηνπ ζε απηέο ηηο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κε θεξδνζθνπηθέο ελψζεηο (εληφο ηνπ ηζηνχ ηεο πφιεο)
θαη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο.
3. ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ φξσλ εληάζζεηαη θαη ε επηζηξνθή ζηελ θνηλσλία κεηά
ηελ απνθπιάθηζε.
Οη δξάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε νκάδσλ θαη δε απνθπιαθηδνκέλσλ ζηνλ θνηλσληθφ
ηζηφ (ππφκλεκα Γ.Γ. Γηαρείξηζεο Κνηλ.Πφξσλ) πξέπεη λα ζπλεθηηκνχλ ηελ αληζφηεηα
ησλ

επθαηξηψλ

θαη

ηε

ρακειή

απηνεθηίκεζε

ιφγσ

ζρνιηθήο

απνηπρίαο

ή

πεξηζσξηνπνίεζεο, αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξνυπήξραλ ηεο θξάηεζεο. Οη
επηρνξεγήζεηο ηνπ ΟΑΔΓ δελ θαίλεηαη λα πηάλνπλ ηφπν (Πνπιφπνπινο , ΚΔΘΔΑ –
Κηθίιηαο ΟΑΔΓ). Ζ νηθνλνκηθή θαη ζηειερηαθή ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ
[ζηελ

νπνία

ην

2010

απεπζχλζεθαλ

388

απνθπιαθηδφκελνη

(344Α,

44Γ)

(Νηθνιφπνπινο, ΔΠΑΝΟΓΟ)] κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε κέζα ζε θάζε
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θπιαθή ηεο ρψξαο (κε ηνπηθά ζπκβνχιηα επαλέληαμεο) θαη ηελ δηθηχσζε κε φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (ΟΑΔΓ θ.ι.π.) είλαη απαξαίηεηε.
Απαξαίηεηε είλαη φκσο θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε (απφ ηνπηθά δίθηπα κε βάζε ηνλ
“Καιιηθξάηε”).
Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ε πξνζηαηεπφκελε επηρεηξεκαηηθφηεηα παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε (Σζέθνο, Γ.Γ. Κνηλνη. Πφξσλ – Κηθίιηαο, ΟΑΔΓ) ηδίσο
αλ ζπλδπαζηνχλ κε ηνπηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε.
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:
Γηεχξπλζε ησλ φξσλ παξνρήο ηνπ βνεζήκαηνο πξνο ηνλ απνθπιαθηδφκελν,
αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηνπ (ζήκεξα 272, 55 ΔΤΡΧ) (Τπφκλεκα ΟΑΔΓ).
Δηδηθά πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ κφλν γηα θαηεγνξίεο απνθπιαθηδνκέλσλ.
Μειέηε δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο κέζσ ΑΔΠ πξψελ θξαηνπκέλσλ (κε
δηαγξαθή απφ πνηληθφ κεηξψν ή άιιε δηεπζέηεζε) (Ππξνπλάθεο, Γ/ληεο ΓΔ
Φπι. Απιψλα).
Γίθηπα επαλέληαμεο πνπ αξρίδνπλ κέζα ζηε θπιαθή. Σνχην ζεκαίλεη θπξίσο:
▪

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη δεκηνπξγία ζρνιήο ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ

– αλάγθε γηα

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
▪

Δπαγγεικαηηθή

θαηάξηηζε

θξαηνπκέλσλ,

δηδαζθαιία

κίαο

ηέρλεο

/

επαγγέικαηνο – εμαζθάιηζε αλαγλσξηζκέλνπ ηερληθνχ δηπιψκαηνο.
▪

Δηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα γηα ηελ επαλέληαμε λέσλ θξαηνπκέλσλ κε
εθπαίδεπζε θπξίσο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο.

▪

Αμηνπνίεζε θξαηνπκέλσλ κε ηελ εμάζθεζε ηεο δηδαζθφκελεο ηέρλεο /
επαγγέικαηνο κέζσ ηεο πξνζθνξάο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη παξνρήο
θηλήηξσλ – κείσζε πνηλήο, ζπκβνιηθή ρξεκαηηθή ακνηβή.

▪

Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, ζπληήξεζε νκαιήο
ςπρνινγίαο, ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο.

Άλνηγκα ηεο θπιαθήο πξνο ηελ θνηλφηεηα, ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη
νπζηαζηηθά

απνηειέζκαηα

ζηελ

θνηλσληθή

ελζσκάησζε

ησλ

απνθπιαθηζκέλσλ. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο θπιαθήο ε νπνία λα είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο
(ηνπηθή αξρή, επηρεηξήζεηο, ζπιιφγνπο, εζεινληηθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο),
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π.ρ. κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη κέζα απφ
ηνπο δεζκνχο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζα θαηαζηεί
δπλαηή

ε

νκαιφηεξε

θαη

πην

νπζηαζηηθή

απνθαηάζηαζε

ησλ

απνθπιαθηζζέλησλ.
Μεηά ηελ απνθπιάθηζε πξνηείλεηαη:
Πξνζιήςεηο ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο επζχλεο, απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο
θνξείο, κε παξνρή θηλήηξσλ ελφο πνζνζηνχ απνθπιαθηζζέλησλ (ππφ
πξνυπνζέζεηο).
πλέρηζε ηεο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο-ζρνιεία δεχηεξεο
επθαηξίαο.
Ίδξπζε ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο θαη δηαζχλδεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
κε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
Παξαρψξεζε ελφο δεκνζίνπ θηηξίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο
ΔΠΑΝΟΓΟΤ ή θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο μελψλα γηα επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη
ελίζρπζε ησλ παξερνκέλσλ λνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ (εληφο /
εθηφο θπιαθήο) αιιά θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.
Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, επηζθέςεηο
ζρνιείσλ ζε θαηαζηήκαηα θξάηεζεο - θαίξηνο ν ξφινο ησλ εζεινληψλ.
χληαμε θαη δηαλνκή ζηνπο θξαηνχκελνπο εληχπνπ πιεξνθνξηψλ κε ππεξεζίεο
φπνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα, απφ ηε ζηηγκή ηεο
απνθπιάθηζεο, πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο portal – δπλαηφηεηα
ρξήζεο ηνπ portal θαη εληφο ησλ θπιαθψλ.
Παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο ησλ απνθπιαθηζκέλσλ, ζε πεξηπηψζεηο θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ,
ππνηξνπήο θ.η.ι., αιιά θαη ζε άιια άκεζα δεηήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ, θπξίσο
απηψλ κε ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν, δηφηη πξέπεη λα γίλεη θαη δηαρσξηζκφο
κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ αλαιφγσο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δπλαηφηεηαο.
Γπλαηφηεηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο, γηα κεγάιν δηάζηεκα κεηά
ηελ απνθπιάθηζε, θπξίσο ζπκβνπιεπηηθή, γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα θαη γηα ην
άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ πξψελ θξαηνπκέλνπ.
Δηδηθφηεξε

κέξηκλα

γηα

γπλαίθεο

απνθπιαθηζζείζεο,

ζχκαηα

δηπιήο

πξνθαηάιεςεο (σο γπλαίθεο πθίζηαληαη ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ιφγσ ηνπ
θχινπ ηνπο, αιιά θαη κε ην ζηίγκα ηεο θπιαθήο θαη ηεο θαηαδίθεο είλαη ζχκαηα
πεξαηηέξσ δηαθξίζεσλ).
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4. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΗΑΒΗΧΖ: ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ ΒΑΖ
ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ / ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΟΛΧΝ
Ζ ειεπζεξία είλαη εθείλε ε δύλακηο
πνπ έρεη ν άλζξσπνο εηο ην θάκε όινλ εθείλν,
νπνύ δελ βιάπηεη εηο ηα δίθαηα ησλ γεηηόλσλ ηνπ
Ρήγαο Φεξαίνο
Αλ ε Γηαθάλεηα ζην δεκφζην βίν ζπληζηά πάγηα αξρή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο
δηθαίνπ αιιά θαη επηηαθηηθφ αίηεκα ησλ θαηξψλ, ν έιεγρνο θαη ε νξαηφηεηα ησλ φζσλ
ζπκβαίλνπλ

(ή

δελ

ζπκβαίλνπλ)

ζην

εζσηεξηθφ

ησλ

θπιαθψλ

απνηεινχλ

απνθαιππηηθφ φξν επηβεβαίσζεο, γηα ην αλ πξάγκαηη ππάξρνπλ θξάηνο Γηθαίνπ,
ρξεζηή δηνίθεζε θαη κηα θνηλσλία κε δηαξθέο βιέκκα ελεκέξσζεο θαη γλψζεο.
Ζ (κφληκε) Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ψκα Δπηζθεπηψλ
(Board of visitors) θαη άιινη θνξείο θαη εηδηθνί πξέπεη λα επηζθέπηνληαη ζπρλά ηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, λα θαηαγξάθνπλ πεξηζηαηηθά θαη θαηαζηάζεηο θαη λα
απνζηέιινπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο ζην αξκφδην Τπνπξγείν, ψζηε ε ζσθξνληζηηθή
λνκηκφηεηα λα γίλεηαη ζεβαζηή απφ φινπο. Κχξηνο βέβαηα εγγπεηήο ηεο λνκηκφηεηαο
θαη ησλ δηθαησκάησλ παξακέλεη ν αλεμάξηεηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο.
Ο ππεξπιεζπζκφο – φπσο θαη ε ππεξβνιηθή “αζθάιεηα” - θαηά ηε λνκνινγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ππφζεζε Sulejmanovic θαηά
Ηηαιίαο ηεο 16εο Ηνπιίνπ 2009 – αξηζ. Πξνζθ 22635/03) κπνξεί λα ζπληζηνχλ
απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε (βι. θαη άξζξν 3 ΔΓΑ ) γη’ απηφ πξέπεη
φινη λα έρνπλ ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο θαη ησλ νξίσλ δξάζεο ηνπο π.ρ. νξηνζεηήζεηο
αξκνδηνηήησλ Τπαιιήισλ Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο θαη ΔΛΑ ή ρξήζεο φπινπ θ.ι.π.
(φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο ηνπο).
Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο γηα ηε δηαθζνξά ζηηο θπιαθέο ( κ.ά. Έθζεζε Γηαηαγάλα
1984,

έξεπλα

Δπαγγ.

Γηαλλφπνπινπ

1997,

πξσηνβνπιία

Φ.

Κνπβέιε,

Μ.

ηαζφπνπινπ, Δπαγγ. Κξνπζηαιάθε), νη νπνίεο είραλ πεληρξά απνηειέζκαηα. Σν
θαηλφκελν απηφ ζηα θιεηζηά ηδξχκαηα παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο (κεηαμχ ησλ
θξαηνπκέλσλ, ιφγσ ηνπ “εηδηθνχ θψδηθα” ησλ θξαηνπκέλσλ, ή κεηαμχ θξαηνπκέλσλ θαη
επίνξθσλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ θπιαθψλ). Σα θαηλφκελα δηαθζνξάο κπνξεί θαη
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε δηεχξπλζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηνπ ζεζκηθνχ θαη
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θνηλσληθνχ ειέγρνπ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ζχζηαζε Μόληκεο
Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα θιεηζηά Ηδξύκαηα.
ε θακία πεξίπησζε φκσο

δελ πξέπεη λα απαμηψλεηαη ζπιιήβδελ ν ξφινο ηνπ

ζσθξνληζηηθνχ πξνζσπηθνχ [R (66) 26 θαη R (68) 24] ην νπνίν πξάγκαηη επηηειεί
ζεκαληηθφ έξγν. Βεβαίσο νθείινπλ νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη λα ζπκπεξηθέξνληαη
κε ακεξφιεπην ηξφπν πξνο ηνπο θξαηνχκελνπο (ΟΖΔ 1957, άξζξν 6-1, R (87) 3,
άξζξν 1] ρσξίο δηαθξίζεηο.
Δίλαη απαξαίηεηε ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ ζε
αλαβαζκηζκέλεο ζρνιέο, απφ ςπρνινγία νκάδσλ κέρξη παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ,
απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΘΔΑ κέρξη ηελ ζεηηθή
ζηάζε ηνπο ζηα ΓΔ. Κξίζηκε είλαη ηδίσο ε γλψζε ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Έρεη ζην
παξειζφλ δηαηππσζεί πξφηαζε γηα ζχζηαζε ΣΔΗ Γηνίθεζεο Γηθαηνζχλεο. Ζ επηηξνπή
επαλαθέξεη ηελ πξφηαζε.
Οη θαλφλεο ζπκβίσζεο θαη δηαβίσζεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη γλσζηνί ζε φινπο, λα
εθαξκφδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο θαηά δίθαην ηξφπν ρσξίο δηαθξίζεηο θαη
πξνθαηαιήςεηο, λα κελ παξαβηάδνληαη απφ ηνπο θξαηνχκελνπο θαη λα ειέγρνληαη απφ
δηνηθεηηθά θαη δηθαζηηθά φξγαλα. Σν πεηζαξρηθφ δίθαην θαηά ησλ επίνξθσλ ππαιιήισλ
πξέπεη λα είλαη παξαδεηγκαηηθφ, δηφηη αζθνχλ δεκφζηα απνζηνιή, ελψ ην πεηζαξρηθφ
δίθαην θαηά ησλ παξαλνκνχλησλ εγθιείζησλ πξέπεη λα ζπλεθηηκάεη ηελ ςπρηθή
θαηάζηαζε (άγρνο, αλαζθάιεηα) θαη ηελ δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο θπιαθέο
(πλήγνξνο Πνιίηε, 118).
ε θάζε πεξίπησζε ε επηβνιή πνηλψλ πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, λα κελ είλαη
εθδηθεηηθή, ηαπεηλσηηθή ή απάλζξσπε θαη λ’ αθήλεη πάληνηε αλνηθηφ ην δξφκν ηεο
δηαγξαθήο / παξαγξαθήο / αλαζηνιήο / ράξηηνο (Υεηξδάξεο, Δπηηξνπή Π.Κ.).
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:
 χζηαζε ελφο ζψκαηνο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (Καξαθίηζνο ΟΤΔ)
 Απνζαθήληζε πεξηερφκελνπ θαη δηαδηθαζηψλ επηβνιήο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη
δηθαίσκα πξνζθπγήο ησλ θξαηνπκέλσλ.
 Απνδέζκεπζε πεηζαξρηθψλ πνηλψλ απφ ζπνπδέο, ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα
θαη κεηαγσγέο.
 Απαγφξεπζε ζπλνιηθψλ πνηλψλ, ζσκαηηθψλ πνηλψλ, εγθιεηζκνχ ζε ζθνηεηλφ
θειί.
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 Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κφλν κεηά απφ κηα
απνηπρεκέλε ή αθαηάιιειε ξχζκηζε ηεο ζχγθξνπζεο (απνθαηαζηαηηθή θαη
δηακεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία) ή ε ξχζκηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ
θξαηνπκέλσλ ή θαη κε ην ζσθξνληζηηθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη
ηεο επηβνιήο πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ. χκθσλα κε ηε χζηαζε Rec (2006) 2
γηα ηνπο Δπξσπατθνχο σθξνληζηηθνχο Καλφλεο, παξ. 56,2: “Όπνηε είλαη
δπλαηφ, νη αξρέο ηεο θπιαθήο ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο απνθαηάζηαζεο θαη
δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε θαη κεηαμχ θξαηνπκέλσλ”.
 Οη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ εθπνλνχληαη, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαηά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηδίσο απηά πνπ αθνξνχλ ζε γπλαίθεο, αλήιηθνπο,
αιινδαπνχο θ.ι.π.).
 Γηεχξπλζε ηνπ δηθαζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ ψζηε ηφζν ε λνκηκφηεηα ζηε
ιεηηνπξγία

φζν

θαη

ν

ζεβαζκφο

ησλ

δηθαησκάησλ

λα

απνηεινχλ

αδηαπξαγκάηεπην θεθηεκέλν ηνπ πνιηηηζκνχ (βι. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε,
Πνηληθφο Δγθιεηζκφο θαη Γηθαηψκαηα, 2011).
 Σν ζεκηηφ αίηεκα ηεο αζθάιεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο
λνκηκφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ (αλαθνξέο, αθξνάζεηο θ.ι.π) θαη ε αμία ηεο
ινγνδνζίαο ησλ “θιεηδνθξαηφξσλ” είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ Κξάηνπο
Γηθαίνπ. Δηδηθά κέηξα αζθάιεηαο λα ιακβάλνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο (R 2006, θαλφλεο 53. 2).
 Πιήξεο ελεκέξσζε θξαηνπκέλσλ (ζηε γιψζζα ηνπο φηαλ είλαη εθηθηφ εθφζνλ
δε γλσξίδνπλ κία απφ ηηο γλσζηέο γιψζζεο) γηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.

5. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΗΑΒΗΧΖ: ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ
ΒΑΖ ΣΟΗΥΔΗΧΓΔΗ ΤΛΗΚΟΤ ΟΡΟΤ ΔΠΗΒΗΧΖ.
Ζ θηώρηα, ε θαθή αλαηξνθή θαη ε ακάζεηα
νδεγνύλ ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ιανύ ζην θαθό
Ξελνθώλ

Δίλαη ζήκεξα δεδνκέλν φηη πνιινί θξαηνχκελνη ζηεξνχληαη ηα ζηνηρεηψδε κέζα πξνο
ην δεηλ (άπνξνη). Πξέπεη ζπλεπψο πέξαλ ηεο παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο, κέζσλ πγηεηλήο, ηκαηηζκνχ, ηξνθήο θ.ι.π. λα δηεπζεηεζνχλ θαη άιιεο
πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο.
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Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:
Να αμηνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο ππνδνκέο
Οη άπνξνη λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη δη’ ίδηνλ φθεινο ή κε παξαγγειίεο.
Ζ απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ λα ακείβνληαη κε βάζε θαη ηελ
εξγαηηθή λνκνζεζία (θαη αθνξνιφγεηα).
Ζ δηαρείξηζε ηνπ Υξεκαηίνπ λα γίλεηαη κε θχξην γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο.
Ο επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο λα είλαη επλντθφηεξνο γηα ηνπο άπνξνπο θαη λα
έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
Οη άδεηεο γηα ηνπο άπνξνπο (πνπ έρνπλ βξεη δνπιεηά) ή ε έληαμή ηνπο ζε
εκηειεχζεξε Γηαβίσζε ή ζε Σκεκαηηθή έθηηζε ηεο πνηλήο λα είλαη δηεπξπκέλεο.
6. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΗΑΒΗΧΖ: ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ
ΒΑΖ ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΟΤ ΟΡΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
Γελ ππάξρεη αγαζό ζε ηνύην ηνλ θόζκν
λα αμίδεη όζν ε δσή θαη ε ειεπζεξία
Ε.Ε.Ρνπζώ
Ζ βαζκηαία αληηθαηάζηαζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο κε φξνπο
επνπηεπφκελεο ειεπζεξίαο είλαη κηα θξίζηκε πξφθιεζε (πνηληθνδνγκαηηθνχ αιιά θαη
θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο).
Ζ ππφ φξνπο απφιπζε εληάζζεηαη (φρη ρσξίο αληηξξήζεηο πνιιψλ εγθιεκαηνιφγσλ)
ζην πνηληθφ δίθαην, άξα ζην ζσθξνληζηηθφ πεδίν ελδηαθέξνλ έρνπλ θπξίσο νη άδεηεο
θαη νη ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο.
1. Ζ δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ (ίζσο θαη ηνπ ρξφλνπ) ρνξήγεζεο αδεηψλ (κε
βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ, ηηο αλάγθεο ηνπ θξαηνχκελνπ θαη ηηο εηζεγήζεηο
ησλ

αξκνδίσλ

θνηλσληθψλ

ιεηηνπξγψλ,

ςπρνιφγσλ

θ.ι.π.),

ε

κε

γξαθεηνθξαηηθή ή πξνζρεκαηηθή ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο (πλήγνξνο πνιίηε,
111, 274), ε πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο, ε αλαδήηεζε
ηξφπσλ ρνξήγεζεο αδεηψλ ζε λφκηκνπο αιινδαπνχο θξαηνχκελνπο (νη νπνίνη
δελ δειψλνπλ κφληκε θαηνηθία) θαη ε κε ππνρξεσηηθή ζχλδεζε ηνπ
νπνηνπδήπνηε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο κε ηελ απαγφξεπζε ρνξήγεζεο
άδεηαο φρη κφλν ζα εληζρχζνπλ ηελ επεξγεηηθή ζε αηνκηθφ επίπεδν επίδξαζε
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ησλ αδεηψλ αιιά θαη ζα απνθνξηίζνπλ ηε θπιαθή απφ εληάζεηο νηνλεί
ζηεξεηηθψλ ζπλδξφκσλ [R(82)16]
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:


Γηεχξπλζε ησλ εκεξψλ αδείαο (ηδίσο γηα αλήιηθνπο, γπλαίθεο-κεηέξεο θ.α.)



Έιεγρνο - κέζσ επηκειεηψλ θνηλσληθήο αξσγήο – ηεο ρξήζεο αδείαο γηα
νξηζκέλνπο θξαηνπκέλνπο



Δπέθηαζε ησλ εθηάθησλ αδεηψλ θαη ζε ζεηηθέο δξάζεηο (βξαβεχζεηο, εθζέζεηο
θ.ι.π.)



Υνξήγεζε εηδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο
2.Οη ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο (π.ρ. θνηλσθειήο εξγαζία) πξνυπνζέηνπλ ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ επηκειεηψλ θνηλσληθήο αξσγήο (Μίρα, ΔΚΑ Δηζαγγ.
Αζ.), έλα ειάρηζην θνηλσληθήο απνδνρήο θαη αλάινγε ππνδνκή [R(65)1 θαη
R(76)10]

Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:


Γηα ηηο ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε βξαρπρξφληεο πνηλέο ίζσο ζα
πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ θαηαδηθαζζέληα λα επηιέγεη ν ίδηνο αλ
ζέιεη ηελ παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο ή ηνλ θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκφ ή κηα
κνξθή ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο.



Άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα εκηειεχζεξε δηαβίσζε θαη
ηκεκαηηθή έθηηζε πνηλψλ



Υξήζε ηνπ θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκνχ (ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο)



Γηεχξπλζε θαη βειηίσζε ηεο παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο (Πέηξνπ,
Τπ.Γηθαηνζχλεο)



χζηαζε απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο νκάδαο εηδηθψλ γηα ηε κειέηε ησλ
φξσλ θαη επηπηψζεσλ ζεζκνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ βξαρηνιηνχ

7. ΓΗΚΑΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΗΑΒΗΧΖ: ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ ΒΑΖ
ΔΗΓΗΚΟΤ

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΟΡΟΤ

(ΝΟΜΗΚΖ

ΚΑΗ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ

ΚΑΣΑΣΑΖ)
Ο ηνίρνο είλαη ε πέηξηλε θπιαθή
Ζ πόξηα είλαη ε μύιηλε θπιαθή
Οη δεζκνθύιαθεο είλαη ε θπιαθή κε ζάξθα θαη νζηά
Βίθησξ Οπγθώ, Ζ ηειεπηαία κέξα ελόο θαηάδηθνπ
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Ζ λνκηθή θαηάζηαζε θξαηνπκέλσλ (θαηάδηθνη, ππφδηθνη, νθεηιέηεο, αιινδαπνί ππφ
απέιαζε θαη ππφ έθδνζε) αιιά θαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε (θχιν, ειηθία, εζλφηεηα,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.α.) πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη θαηά ηε δηαβίσζή ηνπο (ρψξνο,
ζπγρξσηηζκφο θ.ι.π) θαη λα πξνβιέπνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
(αλήιηθνη, γπλαίθεο θ.α.) [R(73)5,άξζξν 7 θαη R(87)3, άξζξν1]

Ναξθσηηθά
1. Ο πνηληθφο πιεζπζκφο ζεσξείηαη νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε
λαξθσηηθψλ νπζηψλ αθνχ νη κελ ρξήζηεο δελ δηαθφπηνπλ ηε

ρξήζε (ή έζησ

επηρεηξνχλ κε θάζε ηξφπν ηε ζπλέρηζή ηεο), άιινη δε θξαηνχκελνη αξρίδνπλ ηε ρξήζε
κέζα ζηηο θπιαθέο. Ο ηερληθφο-ειεθηξνληθφο ή θαη ν ζσκαηηθφο έιεγρνο [φρη φκσο θαη ν
αλεπίηξεπηνο ελδνζσκαηηθφο

(βι. έθζεζε πλήγνξνπ Πνιίηε 2010, 54 ν νπνίνο

ζπληζηά ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε θαηά ηελ CPT)] δελ θαίλεηαη λα κπνξνχλ λ’
αλαραηηίζνπλ ηελ εηζαγσγή, δηαλνκή θαη δηαθίλεζε νπζηψλ.
Γηαπηζηψλεηαη αχμεζε ησλ θξαηνπκέλσλ γηα λαξθσηηθά (απφ 1/3 ζηελ έθζεζε ηνπ
1994 ζε 2/3 ζήκεξα) φκσο ην έξγν ηνπ ΚΔΘΔΑ (Γ. Ννηαξάο, ΚΔΘΔΑ) ζε 17
θαηαζηήκαηα κε ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνγξάκκαηα είλαη ζεκαληηθφ.
Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΘΔΑ θαη ηνπ ΟΚΑΝΑ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν

θαη ζην

ζσθξνληζηηθφ πξνζσπηθφ (Κσζηίθαο ΠΟΤΔΦ)
Σν

δηθαίσκα

ζηε

ζεξαπεία

(Μαιιηψξε,

ΟΚΑΝΑ)

επηβάιιεη

ηε

δεκηνπξγία

πξνγξακκάησλ πνιιψλ κνξθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ αξθεί λα ιακβάλνληαη ηα
απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ κε ρξεζηψλ θξαηνπκέλσλ, λα έρνπλ ελ ησ κεηαμχ
επαηζζεηνπνηεζεί νη δηθαζηέο γηα ηελ πνηληθή κεηαρείξηζε φζσλ παξαθνινπζνχλ ηα
πξνγξάκκαηα θαη λα ην επηηξέπνπλ νη πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
ησλ λνζνθνκείσλ.
Δπίζεο νη θξαηνχκελνη εξγαδφκελνη ζην Φπρηαηξείν (90/300) δελ κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ ηελ αχμεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ (2000 αλά έηνο) ή θαη ησλ αηηνχλησλ
ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο (ρξφλησλ θαη κε). Σν πνζνζηφ ησλ θαζαξά ςπραζζελψλ
αλέξρεηαη ζε 30% (νη ππφινηπνη είλαη θαηαζιηπηηθνί θαη ηνμηθνκαλείο).
Δίλαη αλαγθαία ζπλεπψο ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ζε ηέζζεξα κέησπα: 1ν Παξεκπφδηζε
εηζφδνπ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, κείσζε πξνζθνξάο. 2ν Δλεκέξσζε, απνζάξξπλζε ησλ
κε ρξεζηψλ, πνιχκνξθα, ζπκβνπιεπηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φιεο ηηο
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θπιαθέο. 3ν πλνιηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (ινηκψδε λνζήκαηα θ.ι.π.).4ν Καιχηεξε
ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε.
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:


Πιήξε

αμηνπνίεζε

ηνπ

Κέληξνπ

Απεμάξηεζεο

Οπζηνεμαξησκέλσλ

Κξαηνπκέλσλ ζηνλ Διεψλα (ππφκλεκα ΟΚΑΝΑ). Σν Κέληξν απνηειεί πξφηππν
ιεηηνπξγίαο. Δπηηειεί ζεκαληηθφηαην έξγν. Δπέθηαζε ηνπ Κέληξνπ θαη αχμεζε
ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δλψ ππάξρεη δπλαηφηεηα θηινμελίαο 300
θξαηνπκέλσλ ζπλήζσο θηινμελνχληαη έσο 60 (ΟΤΔ). Δπίζεο, λα δηεξεπλεζεί
ε

δπλαηφηεηα

ιεηηνπξγίαο

θαη

άιισλ

Κέληξσλ

Απεμάξηεζεο

Οπζηνεμαξησκέλσλ Κξαηνπκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εμέιημε ηεο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά.


πλέρηζε ησλ θνηλψλ πξνζπαζεηψλ ΟΚΑΝΑ-ΚΔΘΔΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλησλ πξνγξακκάησλ.



Δηδηθνί ρψξνη θξάηεζεο γηα ρξήζηεο



Δπέθηαζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο θπιαθέο



Γεκηνπξγία πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ ζε φιεο ηηο θπιαθέο (ηδίσο γπλαηθψλ θαη
αλειίθσλ)



Αλήιηθνη ρξήζηεο λα εληάζζνληαη ακέζσο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, λα
δηακέλνπλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο, λα έρνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.



Ο

επεξγεηηθφο

ππνινγηζκφο

γηα

εππαζείο

ή

αζζελείο

θξαηνχκελνπο

(θαλδάκεο, Δηδ. Γξακ, Τπ. Γηθ.) λα είλαη επλντθφηεξνο.

Γπλαίθεο
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ, ηδίσο ησλ
κεηέξσλ, ρξεηάδεηαη εηδηθή ζηήξημε φρη κφλνλ απφ εηδηθνχο γηαηξνχο αιιά θαη απφ
εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ.
Να ζεκεησζεί φηη ην1/3 ησλ θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ είλαη ηνμηθνεμαξηεκέλεο θαη ην 1/4
άπνξεο (θαηάζηεκα θξάηεζεο Γπλαηθψλ Διεψλα) θαη ρξεηάδνληαη αθφκα θαη
ζηνηρεηψδε ηκαηηζκφ.
Δηδηθόηεξα ε επηηξνπή πξνηείλεη:


Γηα ηηο γπλαίθεο θξαηνχκελεο (600 επί 12.000) πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ
επηπιένλ δηεπθνιχλζεηο (Αξηηλνπνχινπ, ΚΔΦ) εθφζνλ θηινμελνχλ θαη ηα
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αλήιηθα παηδηά ηνπο (πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, εηδηθφο ρψξνο
θξάηεζεο,

δηαρσξηζκφο,

ςπρνινγηθή

ππνζηήξημε,

θνίηεζε

ζε

ΓΔ,

παηδφηνπνη/θήπνη γηα ηα παηδηά). Δηδηθφηεξα ρξεηάδεηαη:
1) Τπνζηήξημε ησλ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ απφ εμεηδηθεπκέλν
επηζηεκνληθφ

πξνζσπηθφ,

φπσο

θνηλσληθνχο

ιεηηνπξγνχο,

ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληνιφγνπο κε ζθνπφ φρη κφλν ηε βειηίσζε ηεο
δηαβίσζήο ηνπο εληφο ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ, αιιά θαη
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θνηλσληθήο ηνπο επαλέληαμεο.
2) Δπαξθέζηεξε πεξίζαιςε απφ ηαηξνχο φισλ ησλ βαζηθψλ
εηδηθνηήησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ
θξαηνπκέλσλ κε ηελ παξνπζία εηδηθνχ ςπρηάηξνπ.
3) Δλίζρπζε ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο γηα ηηο
έγθιεηζηεο γπλαίθεο κε εμάξηεζε.


Γηα ηηο αλήιηθεο γπλαίθεο – θξαηνχκελεο λα ελζαξξπλζεί ε θνίηεζε ζην ζρνιείν.



Δηδηθή κέξηκλα γηα θπνθνξνχζεο (R2006, θαλφλεο 34.3)



Γηα ηηο απνθπιαθηζκέλεο γπλαίθεο λα ελεξγνπνηεζνχλ ζεζκνί φπσο νη
πλεηαηξηζκνί Γπλαηθψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νηθνλνκηθά

Αλήιηθνη
Γηα ηνπο αλήιηθνπο θξαηνχκελνπο εηδηθφηεξα ε επηηξνπή πξνηείλεη:


Άκεζε πξνψζεζε ζηε Βνπιή θαη ςήθηζε λνκνζρεδίνπ πνπ εθθξεκεί απφ ην
1984 γηα κνλάδεο Μέξηκλαο ή ηέγεο Αλειίθσλ



Δθαξκνγή απφ ην δηθαζηήξην φισλ ησλ αλακνξθσηηθψλ/ζεξαπεπηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν3189/03 ψζηε λ’ απνθεχγεηαη ε εγθιεηζκφο.



Πξνζαξκνγή ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο αλειίθσλ ζηελ ζεκειηψδε αλάγθε
ηεο νκαιήο θνηλσληθήο ηνπο επαλέληαμεο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη αληί γηα πνηλέο
θαηά ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη ε
πθ’ φξνλ αλαζηνιή ηεο πνηλήο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο πνηλήο
ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο ζε ρξεκαηηθή ή ζε θνηλσθειή εξγαζία.



Με δεδνκέλν φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ αλειίθσλ θξαηνχληαη γηα αδηθήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά απαηηείηαη ε ελίζρπζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο γηα ηνπο θξαηνχκελνπο αλειίθνπο κε εμάξηεζε.



Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ αλειίθσλ θξαηνπκέλσλ απφ εμεηδηθεπκέλν
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ.
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Δλίζρπζε θάζε καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ
αλειίθσλ θξαηνπκέλσλ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο νκαιήο
επαλέληαμήο ηνπο ζηελ θνηλσλία.



Δπηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηδηθψλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο λέσλ,
νχησο ψζηε απηφ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο
ζσθξνληζηηθήο κεηαρείξηζεο αλειίθσλ.



Δλζάξξπλζε ησλ αλειίθσλ θξαηνπκέλσλ λα εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θ.α.(επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο)



Αχμεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ γηα αλήιηθνπο πνπ ζπνπδάδνπλ εθηφο
θπιαθήο.



Γηεχξπλζε ησλ επηζθεπηεξίσλ ζε ζπγγελείο θαη άιια θηιηθά πξφζσπα πνπ
αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπο.



Γηεπθφιπλζε

αζιεηηθψλ,

ςπραγσγηθψλ,

ελεκεξσηηθψλ,

πνιηηηζηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ.
Αιινδαπνί
Οη αιινδαπνί θξαηνχκελνη [R(84)12] θαιχπηνπλ ην 60% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ
πνηληθνχ πιεζπζκνχ θαη εθπξνζσπνχλ πεξί ηηο εθαηφ εζλφηεηεο (κε πιεηνςεθία
Αιβαλψλ, Ηξαθηλψλ, Βνπιγάξσλ, Σνχξθσλ θ.α.). Μεξηθνί απφ απηνχο δίλνπλ
ςεπδή ζηνηρεία ζηηο αξρέο ψζηε λα κελ είλαη εθηθηή ε απέιαζή ηνπο.
Ζ ζπλχπαξμε ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ θξαηνπκέλσλ ή αιινδαπψλ θξαηνπκέλσλ
πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκαδνπνηήζεηο (ζξεζθεπηηθνχ ή άιινπ ραξαθηήξα)
δεκηνπξγεί ζπρλά ηξηβέο θαη ζπγθξνχζεηο αιιά δελ έρεη αθφκα δεκηνπξγεζεί θιίκα
κφληκεο ερζξφηεηαο (νπφηε θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ άιια κέηξα εζσηεξηθήο
αζθάιεηαο ησλ θπιαθψλ) (ππφκλεκα Έλσζεο πνηληθνιφγσλ)
Δηδηθόηεξα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη:


εβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα αιιά φρη αλνρή ζε ππνθνπιηνχξεο βίαο.



Απαγφξεπζε/ηηκσξία θάζε θπιεηηθήο ή άιιεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ή
ζπκπεξηθνξάο (απφ φπνηνλ θαη αλ ηελ αζθεί).



Αλήιηθνη θαη λφκηκνη αιινδαπνί λα παξαθνινπζνχλ εηδηθά πξνγξάκκαηα
πξνζαξκνγήο θαη εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνιηηηζκνχ, ηζηνξίαο.



Πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα λέεο δηαθξαηηθέο ή
επξσπατθέο ζπκθσλίεο ζηηο κεηαθνξέο (αιινδαπψλ) θαηαδίθσλ, ζε ζρέζε
θαη κε ην Γνπβιίλν ΗΗ, ψζηε λα πάςεη ε ρψξα καο λα είλαη ε θχξηα πχιε
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παξάλνκεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ θαη ν ππνρξεσηηθφο ρψξνο παξακνλήο
ηνπο. Σν θαηλφκελν πξέπεη λ’ αληηκεησπηζηεί απ’ φιε ηελ Δπξψπε.


Δηδηθή πιεξνθφξεζε ζηε γιψζζα ηνπο (R2006, θαλφλαο 37.4), εθφζνλ
είλαη εθηθηφ θαη δελ γλσξίδνπλ κηα άιιε απφ ηηο γλσζηέο.
Δίλαη απηνλφεην φηη νη κε-λφκηκνη θαη νη κε-λνκηκνπνηνχκελνη κεηαλάζηεο



κεηά ηελ έθηηζε ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο ζα απειαχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε «νη παξακέλνληεο»
ζηε θπιαθή κεηά ηε ιήμε ηεο πνηλήο ηνπο αιινδαπνί ζπληζηνχλ αξλεηηθφ
θαηλφκελν πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζεί.

VI. ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ
Σν θηίξην από θνληά πξνθαιεί
κηα εληύπσζε πέλζηκε θαη κάιηζηα απεηιεηηθή …
Λ.Αλδξέγηεθ, Απνκλεκνλεύκαηα ελόο θπιαθηζκέλνπ
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηθαηνθξαηηθή θαη αλζξσπηζηηθή δηαβίσζε ησλ
θξαηνπκέλσλ, είλαη ε χπαξμε ησλ θαηαιιήισλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θηεξηαθψλ
ππνδνκψλ.
Ζ βειηίσζε ηφζν ησλ θπιαθψλ, φζν θαη ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ
(πγηεηλή, εθπαίδεπζε, εξγαζία θ.ι.π.) είλαη ην κέγα δεηνχκελν φπσο πξναλαθέξζεθε
(πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 2010, §104). Γηα ηελ πξαγκάησζε πνιιψλ απφ ηηο πξνηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
θξάηεζεο, ε χπαξμε ζχγρξνλσλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ απνηειεί βαζηθή θαη αλαγθαία
πξνυπφζεζε.
1.ΠΡΟΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ πνιχ απέρεη απφ ηνπ λα είλαη ε
επηζπκεηή, παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έγηλαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (Θέκηο
Καηαζθεπαζηηθή ΑΔ)
Δθηφο απφ ηηο θαηλνχξγηεο θπιαθέο θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ
θαηαζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζή ηνπο, ππάξρνπλ κία ζεηξά
θπιαθέο ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ε θαηάξγεζε. Πξφθεηηαη γηα θπιαθέο ησλ νπνίσλ ην
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θφζηνο δηαηήξεζεο (ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη θφζηνο ζπλερψλ αλαθαηλίζεσλ κε
ακθίβνια ηειηθά απνηειέζκαηα) θξίλεηαη δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηελ
θαηαζθεπή ζχγρξνλεο θπιαθήο. ηελ θαηεγνξία απηή πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη
θπιαθέο νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο φζν θαη ζηελ πφιε πνπ ηηο
θηινμελεί (ελδεηθηηθά: Κνξπδαιιφο, Κέξθπξα, Αιηθαξλαζζφο, Υαιθίδα)
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο Καηαζηεκάησλ
Κξάηεζεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο απηφο νθείιεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο κε ζαθέο
ρξνλνδηάγξακκα θαη ηαθηηθφ έιεγρν, ηεο πινπνίεζήο ηνπ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα
ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ επηζεκάλζεθαλ θαη αθνξνχλ :
α. Σελ κε-επάξθεηα ζέζεσλ.
β. Σελ χπαξμε αθαηαιιήισλ κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα θπιαθψλ.
γ. Σελ ζπλνιηθή ζηελφηεηα ρψξσλ.
δ. Σα γεληθφηεξα ειιείκκαηα ππνδνκψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Σα λέα Καηαζηήκαηα, καδί κε ηα πθηζηάκελα θαη παξακέλνληα Καηαζηήκαηα
Κξάηεζεο, ζα απνηεινχλ έλα πιήξεο δίθηπν ζε επίπεδν ρψξαο, πνπ ζα ππνζηεξίδεη
θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα αιιά θαη θάζε εθεηείν. Ζ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ,
ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο κεηαγσγέο, αιιά θαη ζα επηηξέςεη ηελ κε απνθνπή ησλ
θξαηνπκέλσλ απφ ην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ζηελ πξννπηηθή ηεο
κειινληηθήο ηνπο θνηλσληθήο επαλέληαμεο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη αμηφινγεο ππάξρνπζεο ππνδνκέο (π.ρ.
αμηνπνίεζε πηέξπγαο Ννζνθνκείνπ Παπαληθνιάνπ ζηελ Θεζζαινλίθε, γηα ηελ
δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο)
Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη ην πξφγξακκα αλέγεξζεο λέσλ θαηαζηεκάησλ
θξάηεζεο

θαη

θαηάξγεζεο

ησλ

παιαηψλ

αθαηάιιεισλ,

θαιχπηεηαη

απφ

ην

ζεζκνζεηεκέλν Δηδηθφ ρέδην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ αλαζεψξεζε γηα λα πεξηιάβεη φια
ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ζ επηηξνπή εθηηκά φηη ην πξφγξακκα αλαζεψξεζεο πνπ
παξνπζηάζηεθε θαη θαηαηέζεθε ζ’ απηήλ, ζπληζηά κία νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνηείλεη
ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ, κε ηνπο ξπζκνχο πνπ νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο
ρψξαο επηηξέπνπλ.
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2.ΓΗΑΛΤΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ
Ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη εδψ γηα ηελ δηάιπζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
Κνξπδαιινχ, ζηελ νπνία ε επηηξνπή ζηάζεθε ηδηαίηεξα, ηφζν επηζθεπηφκελε ην
ζπγθξφηεκα, φζν θαη αθηεξψλνληαο εηδηθή ζπλεδξίαζε γη απηφ. Πξφθεηηαη γηα ηελ
κεγαιχηεξε θπιαθή ηεο ρψξαο, κε πιεζπζκφ 4 θνξέο κεγαιχηεξν απφ εθείλνλ γηα ηνλ
νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη επηπιένλ επξηζθφκελε κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, δίπια ζην θέληξν
ηεο πφιεο θαη ζε ζρνιεία. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ε επηηξνπή πηνζεηεί ηηο
πξνηάζεηο ηεο «Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή ΑΔ», φπσο απηέο θαηαηέζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε
ηεο επηηξνπήο, γηα ηελ δηάιπζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.

Ζ δηάιπζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κνξπδαιινχ απνηειεί δέζκεπζε
φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ δηαηππσκέλε ην πξψηνλ ην 1994. Απφ απηέο ηηο δεζκεχζεηο,
κέρξη ζήκεξα, έρεη παξαρσξεζεί ζην δήκν ην παιαηφ Καηάζηεκα Αλειίθσλ θαη
βξίζθεηαη ππφ παξαρψξεζε κηθξφ ηκήκα ησλ γπλαηθείσλ θπιαθψλ. Ζ ππφζρεζε
δηαρξνληθά

θαη

δηαθπβεξλεηηθά

ηεο

πνιηηείαο

παξακέλεη

αλεθπιήξσηε.

Ζ

απνκάθξπλζε ησλ θπιαθψλ απνηειεί εζηθφ ρξένο απέλαληη ζηελ θνηλσλία ηνπ
Πεηξαηά. Πξφθεηηαη γηα ζηξαηεγηθή θίλεζε αιιαγήο πνηφηεηαο δσήο ζ’ νιφθιεξε ηελ
επξχηεξε πεξηνρή. Οκφθσλε ζέζε ηεο επηηξνπήο είλαη φηη ε πνιηηεία πξέπεη λ’
αληηκεησπίζεη ην ζέκα κε πςειή πξνηεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία, ψζηε, ζε ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα πινπνηεζνχλ νη δεζκεχζεηο ηεο.
Καηαηίζεληαη θαησηέξσ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λ’ αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζεί ε κεηαθνξά θαη δηάιπζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Κνξπδαιινχ, φπσο
παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο.
Ζ νιηθή κεηαθνξά θαη δηάιπζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Κνξπδαιινχ ζπλεπάγεηαη ηε
κεηαθνξά:
1. Σεο θπιαθήο θξαηνπκέλσλ αλδξψλ πεξηνρήο Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο
Αζελψλ - Πεηξαηψο.
2. Σεο θπιαθήο ππνδίθσλ γπλαηθψλ.
3. Σεο θπιαθήο ππνδίθσλ αλδξψλ.

48

4. Σνπ Ννζνθνκείνπ Κξαηνπκέλσλ.
5. Σνπ Φπρηαηξείνπ.
6. Σεο Κ.Α.Τ.Φ. (Κεληξηθήο Απνζήθεο Τιηθψλ Φπιαθψλ).
Αλαιπηηθά:
α. Μεηαθνξά θξαηνπκέλσλ αλδξψλ πεξηνρήο Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Αζελψλ
– Πεηξαηψο.
Οη θξαηνχκελνη πξνηείλεηαη λα κεηαθεξζνχλ, ζε ηξία (3) λέα Γεληθά Καηαζηήκαηα
Κξάηεζεο, πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζε φκνξνπο λνκνχο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
ζεζκνζεηεκέλεο ήδε

απφ ην ηζρχνλ Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ

ρξνλναπφζηαζεο ηεο κίαο ψξαο θαη εηδηθφηεξα:
α1. ηνλ Άγην Ησάλλε Κνξηλζίαο
α2. ηε Υαιθίδα
α3. ηε Βνησηία (επξχηεξε πεξηνρή Βαγίσλ)
β. Μεηαθνξά ππνδίθσλ, Ννζνθνκείνπ, Φπρηαηξείνπ,

Κ.Α.Τ.Φ. (ρσξνζέηεζε Νέαο

Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Αζελψλ)
β1. Ζ θπιαθή ππνδίθσλ αλδξψλ θαη ε θπιαθή ππνδίθσλ γπλαηθψλ, πξέπεη λα
κεηαθεξζνχλ ζε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ, αιιά εχθνια
πξνζβάζηκε. Ζ ρσξνζέηεζή ηνπο ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο ζε ζπλδπαζκφ κε
ην Ννζνθνκείν Κξαηνπκέλσλ, ην Φπρηαηξείν θαη ηελ Κ.Α.Τ.Φ.

είλαη

επηζπκεηή.
β2. Σν Ννζνθνκείν Κξαηνπκέλσλ, ην Φπρηαηξείν θαη ε Κ.Α.Τ.Φ. πξέπεη λα
ρσξνζεηεζνχλ ζε θεληξνβαξηθή ζέζε γηα πξνθαλείο ιφγνπο.
β3. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο λέαο
Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Αζήλαο (πνπ ζα πεξηέρεη φια ηα πξναλαθεξφκελα), είλαη
απαξαίηεηε ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο, ην Τπνπξγείν
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Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο.
Πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ ηα πην πάλσ, ε Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή πξφηεηλε θαη
έγηλε απνδεθηή ε ζχζηαζε επηηξνπήο ζηελ νπνία ζα εθπξνζσπνχληαη:
1. Ο Οξγαληζκφο Αζήλαο (ΟΡΑ)
2. Σν ΤΠΔΚΑ (Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ)
3. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο (Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή ΑΔ)
4. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
Ζ επηηξνπή απηή, ζα δηεξεπλήζεη θαη ζα θαηαγξάςεη φιεο ηηο δηαηηζέκελεο εθηάζεηο
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλέγεξζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο Νέαο Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Αζελψλ.
Αθνινχζσο, ζα ιεθζεί ε ζρεηηθή απφθαζε, πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην ππφ θαηάζεζε Νέν
Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο Αζήλαο.
Όια ηα αλσηέξσ πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ ην ηαρχηεξν κε γεληθφ ζπληνληζηή ην
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Ζ επηηξνπή δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη πξέπεη ην Κνηλνβνχιην
– είηε κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο επηηξνπήο ζε κφληκε είηε κε άιιν ηξφπν – λα
παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη ηελ πνξεία πινπνίεζεο.

VII. ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
Καλείο δελ είλαη ειεύζεξνο εάλ δελ επηβάιιεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ
Ππζαγόξαο
Ο ξφινο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πξνζσπηθνχ (δηνηθεηηθνχ, εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ,
ηερληθνχ θαη θπξίσο θπιαθηηθνχ) είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη επεξεάδεη δξαζηηθά ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ (απφθαζε ΟΖΔ 663 (ΥΥΗV), 2076 (LXII) θαη R
(87) 3, Rec (2006) 2).
Απνηεινχλ θνηλή δηαπίζησζε ηεο επηηξνπήο: νη κεγάιεο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, ν
θφξηνο θαη νη ηξαγηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ε νπνία πνιιέο θνξέο αζθείηαη ζε
ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ. Δηδηθά γηα ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ νη ειιείςεηο κεζνζηαζκηθά
θπκαίλνληαη απφ 35%-55%, ζηνπο λνζειεπηέο 50%-60%, ζηνπο ηαηξνχο θαη ζηνπο

50

εγθιεκαηνιφγνπο ππάξρεη πιήξεο θελφ. Καιχηεξε είλαη ε θαηάζηαζε ζην δηνηθεηηθφ θαη
ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Αλαθέξζεθε κάιηζηα φηη δε
ιεηηνπξγνχλ πηέξπγεο λεφδκεησλ θπιαθψλ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζεηξά πξνηάζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο σθξνληζηηθψλ
Τπαιιήισλ Διιάδαο (ΟΤΔ), πνιιέο ησλ νπνίσλ ιήθζεθαλ ππφςε ζηηο πξνηάζεηο
ηεο επηηξνπήο φπσο:


χζηαζε ψκαηνο «εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ» θαηά ηα πξφηππα ηεο ΔΛΑ
ψζηε αθελφο λα εθξηδσζεί ην θαηλφκελν ησλ επίνξθσλ ππαιιήισλ θαη
αθεηέξνπ λα δηεξεπλψληαη επξχηεξα ππνζέζεηο δηαθζνξάο.



Αλαζπγθξφηεζε ηεο ρνιήο ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ.



Γεκηνπξγία απηφλνκεο ζσθξνληζηηθήο ππεξεζίαο πνπ ζα ππάγεηαη ζην
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.



Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο.

VIII. ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ
Ο άλζξσπνο κπνξεί λα κείλεη ειεύζεξνο
αθόκα θαη αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο ηεο θπιαθήο.
Δδ.Μπέλεο

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο δελ πξέπεη λα απνηξέπεη ηνπο
πνιηηηθνχο ζην λα αζρνινχληαη θαη κε ζεζκηθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα νκάδσλ πνπ
ήδε βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο απνθιεηζκνχ (βι. θαη R2006, θαλφλαο Η4 : ζπλζήθεο ησλ
θπιαθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ
έιιεηςεο πφξσλ). Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε ζε κηα θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ζε κηα θαηάζεζε
πξνηάζεσλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη ηηο δηεζλείο/επξσπατθέο
δεζκεχζεηο ηεο Διιάδαο.
Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ ζσθξνληζηηθψλ θσδίθσλ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Αηηηνινγηθή
Έθζεζε ηνπ Ν2776/99 θαη ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο κειέηεο.
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Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ν ηξφπνο απνλνκήο ηεο
πνηληθήο δηθαηνζχλεο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά
δελ πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο επηινγέο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ λνκνζέηε ν νπνίνο
πξέπεη λα είλαη πξνζεισκέλνο ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ζηνπο επξσπατθνχο
θαλφλεο θαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ.
Ζ θάιπςε κεγάινπ κέξνπο ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ απφ ην Ν2776/99
έθαλε επθνιφηεξν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο δεδνκέλνπ φηη ππήξρε έλα εληαίν πιαίζην
αλαθνξάο, ην νπνίν ζε νξηζκέλα ζεκεία έπξεπε λα δηεπθξηληζζεί, ζε άιια λα
ηξνπνπνηεζεί θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο λα δηαηππσζνχλ λέεο πξνηάζεηο πνπ
απερνχλ αλάγθεο θαη αηηήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ ΔπξΓΓΑ (Δζληθή
Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ)
Ζ πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα , ε ειηθηαθή δηαθνξνπνίεζε, ε ρακειή θνηλσληθή
πξνέιεπζε, ηα αδχλακα νηθνγελεηαθά/θνηλσληθά δίθηπα ππνζηήξημεο, ην ρακειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν, νη αηνκηθέο παζνγέλεηεο, ν ζπγρξσηηζκφο θαη ν ππεξζπλσζηηζκφο
(έθζεζε πλεγφξνπ Πνιίηε 2010 ζ 40 - Πέηξνπ, Τπ.Γηθαηνζχλεο) δελ απνηεινχλ ιφγν
ππνρώξεζεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ (R2006, θαλφλαο 18.4)
Σν πνηληθφ ηηκσξεηηθφ δίρηπ δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεη αλεπαλφξζσηα ην δίθηπν
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Οχηε ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο επηηξνπήο κπνξεί λα
“παξαιχεη” ηνπο λφκνπο (Κινπθίλαο, ΘΔΜΗ)
Πξέπεη λ’ αλαπηπρζεί κηα δεκνθξαηηθή θνπιηνύξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ
(Καξχδεο, βνεζφο πλήγνξνο Πνιίηε) πνπ ζα ππεξβαίλεη ηδξπκαηνπνίεζε θαη θψδηθεο
“αμηψλ” ησλ θξαηνπκέλσλ (ην αζέαην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο).
Οη ιεγφκελνη “ζχκθπηνη πεξηνξηζκνί”, ιφγσ ηεο “εηδηθήο θνηλφηεηαο” ησλ θξαηνπκέλσλ
ή ηνπ εηδηθνχ λνκηθνχ status, δελ είλαη επηηξεπηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο
δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ην λνκηθφ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο.
Ζ αλαθνξά “ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη δηθαηνζχλεο πνπ
ζπληζηνχλ θιεξνλνκηά φισλ ησλ πνιηηηζκέλσλ θξαηψλ” εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηηο
εγγπήζεηο αθνχ νη

πεξηνξηζκνί φρη κφλνλ πξέπεη λα είλαη ζηνλ ειάρηζην βαζκφ

αλαγθαίνη θαη αλάινγνη πξνο ην λφκηκν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν επηβάιινληαη αιιά θαη
ζπκβαηνί κε ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο παξαδφζεηο.
Γηα λα κελ αλαθεξφκαζηε πιένλ ζε ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα θξαηνπκέλσλ αιιά ζε
πιήξε δηθαηψκαηα θαη απηνηειέο θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ επαλέληαμε θη επεηδή ηφζν ε
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πεηζαξρία φζν θαη ε ρεηξαγψγεζε, νχηε ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα βειηηψλνπλ νχηε ηηο
εμεγέξζεηο απνηξέπνπλ, νθείινπκε λα αλαβαζκίζνπκε ην ζεζκηθφ πιαίζην.
Ζ Δπηηξνπή ζπδήηεζε κε ηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηα λαξθσηηθά (Κνηζαιήο), ηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή
επηηξνπή

γηα

ηελ

αλακφξθσζε

δηαηάμεσλ

ηνπ

Π.Κ.(Υεηξδάξεο),

ηε

λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ αλακφξθσζε δηαηάμεσλ ηνπ ΚΠΓ (Γηαλλίδεο)
θαη ηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
σθξνληζηηθνχ θψδηθα (Παλνχζεο) δεηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
Ζ Δπηηξνπή έζημε θαη ζπδήηεζε ζέκαηα φπσο π.ρ. ηελ αλάγθε αιιαγήο ρξήζεο ηνπ
πνηληθνχ κεηξψνπ [R(84)10](ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο αλήιηθνπο), ηνλ πνιιέο θνξέο
αξλεηηθφ ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηελ αλαπαξάζηαζε, πξνβνιή ηφζν ηνπ εζηθνχ παληθνχ ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο φζν θαη ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηηο θπιαθέο θαη ηνπο θπιαθηζκέλνπο,
ηα αηηήκαηα ησλ θαηά θαηξνχο εμεγέξζεσλ/θηλεηνπνηήζεσλ ζηα ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο ζηξαηησηηθέο θπιαθέο θαη ηα θέληξα
θξάηεζεο αιινδαπψλ θαη πξνβιεκαηίζηεθε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ
νη θξαηνχκελνη λα δηαιέγνληαη κε ηελ Πνιηηεία θαη λα θαηαζέηνπλ νξγαλσκέλα θαη
έγθπξα ηηο πξνηάζεηο ηνπο (R2006, θαλφλαο 50).
Ζ Δπηηξνπή ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε αζρνιήζεθε κε ηελ απνκάθξπλζε/θαηάξγεζε ησλ
θπιαθψλ Κνξπδαιινχ θαη ηε “δηαζπνξά ηνπο” ζε πεξηνρέο ησλ λνκψλ Βνησηίαο,
Δχβνηαο,

Κνξηλζίαο

(θαλδάκεο,

Δηδ.Γξακ.Τπ.Γηθαηνζχλεο)

φπνπ

κπνξεί

λα

εληαρζνχλ θαη ζην λενζπζηαζέλ Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ
Γεκνζίνπ (Αλεζηάθνο, ΘΔΜΗ).
Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη επίζεο φηη ε κεραλνγξάθεζε θαη ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ
ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο

(θαλδάκεο, Δηδ. Γξακ.

Τπ.Γηθαηνζχλεο) ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα θαιχηεξε γλψζε ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ
βάζνπο ησλ πξνβιεκάησλ.
Κάπνηνη πηζηεχνπλ ζηελ θαηάξγεζε ησλ θπιαθψλ, θάπνηνη άιινη θξίλνπλ φηη αλ
ρηίζνπκε λέεο θπιαθέο ζ’ απμεζεί ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ, άιινη ζέινπλ
“ιηγφηεξεο αιιά αιεζηλέο θπιαθέο”. Ό,ηη θη αλ πξεζβεχεη θαλείο ρσξίο ζπλνιηθή
αλαδηάηαμε θαη αλαδηάξζξσζε όισλ ησλ δνκώλ θαη ιεηηνπξγηώλ κέζα ζηε θπιαθή δελ
είλαη δπλαηφ λα δηεπθνιπλζεί ε επαλέληαμε. Γη’ απηφ ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη
ζπλερήο [R(73)5, άξζξν 2] θαη νιηζηηθή.

53

Ζ Δπηηξνπή θξίλεη φηη άιια κέηξα είλαη αλαγθαία (άλεπ εηέξνπ ζεβαζκφο
δηθαησκάησλ), άιια δπλαηά (εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο π.ρ. πνιηηηζκφο θαη
ηέρλεο) θαη άιια επθηαία (κε ην βιέκκα πξνο ην κέιινλ π.ρ. απνθπιαθνπνίεζε). ε
θάζε πεξίπησζε ηα ζεζκηθά κέηξα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ζε:
Βξαρππξφζεζκα (φπσο π.ρ. απνζπκθφξεζε/δηαρσξηζκφο)
Μεζνπξφζεζκα (φπσο π.ρ. βειηίσζε θαζεκεξηλφηεηαο)
Μαθξνπξφζεζκα (φπσο π.ρ. επνπηεπφκελε ειεπζεξία) αιιά λα εληάζζνληαη φια ζε
κηα ζρεδηαζκέλε θαη ζηαζεξή ζηξαηεγηθή.
Δληέιεη ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ζην γεληθόηεξν επίπεδν ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο:


Σελ ίδξπζε Αλεμάξηεηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο ην νπνίν ζα
κειεηάεη/αλαιχεη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ζα θαηαξηίδεη νινθιεξσκέλα ζρέδηα
δηαρείξηζήο ηεο.



Σνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Κεληξηθνχ
Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ Φπιαθήο (ΚΔΦ), ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
Μεηαγσγψλ (ΚΔΜ) θαη ηνπ πκβνπιίνπ Φπιαθήο.



Οη ζσθξνληζηηθνί θαλφλεο θαη ε εθαξκνγή ηνπο, δειαδή ε πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θάζε δύν ρξφληα απφ
επηηξνπή εηδηθψλ (εθφζνλ δελ ζπζηαζεί Μόληκε Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή)



Ζ αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ πνηλήο (minimum/maximum), ε κε πξνζσξηλή θξάηεζε
ησλ ρξεζηψλ (θαη ελ γέλεη ε κε αιφγηζηε ρξήζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο), ε
λνκηθή αξσγή ζηνπο άπνξνπο, ε δηαγξαθή πνηλψλ απφ ην πνηληθφ κεηξψν, ε
πνηληθή δηακεζνιάβεζε (επαλνξζσηηθή δηθαηνζχλε) λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο.



Ζ ελεξγνπνίεζε Δθθιεζίαο ηνπηθψλ θνξέσλ, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ,
θνηλσληθψλ νκάδσλ, αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ ηερλψλ, εηδηθψλ
επηζηεκφλσλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απφξξηςε ησλ ζηεξεφηππσλ πεξί
“αβειηίσησλ θαθνχξγσλ”

θαη γηα

ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ θνηλσληθψλ

κελπκάησλ (ππφκλεκα ΟΝΖΗΜΟ)


Ίζσο είλαη ρξήζηκν λα ηδξπζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κηα πεηξακαηηθή θπιαθήπξόηππν

(σο

παξάξηεκα

ίζσο

παλεπηζηεκηαθήο

ζρνιήο)

ψζηε

λα

εθαξκνζζνχλ λέεο θαη ζχγρξνλεο κνξθέο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο.


Σέινο ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ην 2012 λα νξηζζεί σο έηνο αλνηθηώλ θαη θαζαξώλ
θπιαθώλ (φρη δηαθζνξά, φρη επηειηζκφο, φρη βία, φρη λαξθσηηθά)



Δίλαη απηνλφεην φηη ρσξίο γελλαίεο ρξεκαηνδνηήζεηο, ρσξίο βειηίσζε ηεο
ππνδνκήο (θαη κε ηελ αλέγεξζε λέσλ ζχγρξνλσλ θαη πην αλζξψπηλσλ
θαηαζηεκάησλ

θξάηεζεο)

θαη

εμεηδηθεπκέλνπ

πξνζσπηθνχ

ρσξίο

ηελ

(εληφο/εθηφο

πξφζιεςε
θπιαθήο),

ηθαλνχ
ην

αξηζκνχ

νπνηνδήπνηε
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ζσθξνληζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην αιιά θαη ε νπνηαδήπνηε ζσθξνληζηηθή
πνιηηηθή είλαη θαηαδηθαζκέλα ζε απνηπρία.


Δίλαη απηνλφεην φηη ρσξίο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ (εληφο/εθηφο
θπιαθήο) ζε θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, εξγαζία θιπ θαη ρσξίο ηελ πνιιαπιή
ππνζηήξημε ησλ απνθπιαθηδφκελσλ θαη ηελ ελίζρπζε (δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή)
ηεο Δπαλφδνπ, ε επαλέληαμε είλαη αδχλαηε θαη νη πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο
απμεκέλεο.

Ζ ζεκεξηλή έθζεζε έρεη πεξηζζόηεξν πνιηηηθό θαη θνηλσληθό πεξηερόκελν
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ηνπ 1994 θαζώο ε Δπηηξνπή θηλήζεθε κε
βάζε ηηο επηζηεκνληθέο κελ πξνζεγγίζεηο ηνπ θάζε κέινπο ηεο, θπξίσο όκσο κε
γλώκνλα ηελ θνηλή πεπνίζεζε όηη θάηη πξέπεη λ’ αιιάμεη θαη κάιηζηα γξήγνξα,
ζηηο θπιαθέο ηεο ρώξαο, ώζηε λα κελ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ “απνζήθεο ςπρώλ”
αιιά λα ζεσξνύληαη σο Ηδξύκαηα Αλνηθηώλ Οξηδόλησλ Δπαλέληαμεο.
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Οη ζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Διιάδαο πεξηιακβάλνληαη ζε
ηδηαίηεξν ππόκλεκα, πνπ θαηεηέζε από ην κέινο ηεο Γηαθνκκαηηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο «γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζσθξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο θαη ησλ
ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ», θ. Ησάλλε Γθηόθα θαη έρεη σο αθνινύζσο:
ΜΔΡΟ Γ’. ΘΔΔΗ ΣΟΤ ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΔΛΛΑΓΑ (Κ.Κ.Δ.)
Δίλαη ζε γεληθέο γξακκέο γλσζηή ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί κέζα ζηηο
θπιαθέο θαη φινη ζπκθσλνχκε φηη είλαη απαξάδεθηε, ζπκθσλνχκε ζηηο πεξηγξαθέο
πεξί απνζήθεο ςπρψλ θαη ρσκαηεξήο αλζξψπσλ. Ζ ππεξζπζζψξεπζε θξαηνπκέλσλ
ζε αλεπαξθή πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ε έιιεηςε ζηαζεξψλ
θαη επαξθψλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο γηα ηνλ πνιππιεζή αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ
θπιαθηζκέλσλ, ε έιιεηςε αθφκε θαη ζηνηρεησδψλ ππνδνκψλ πγηεηλήο θαη εηδηθεπκέλνπ
ηαηξηθνχ

θαη

επηζηεκνληθνχ

πξνζσπηθνχ,

ε

κεγάιε

παξνπζία

αιινδαπψλ

θξαηνπκέλσλ αθφκε θαη κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπο, ε απνπζία ζηαζεξψλ
εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε απνπζία νπνηαζδήπνηε
νπζηαζηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ, ε παξαβίαζε αθφκε
θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπεη ν σθξνληζηηθφο Κψδηθαο είλαη ηα βαζηθά
πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα.
Παξ’ φιεο ηηο ζπλερείο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηερλεηήο
απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ, παξ’ φιε ηελ χπαξμε ελφο σθξνληζηηθνχ Κψδηθα
πνπ, ζε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ θξάηεζεο, ε θαηάζηαζε φρη κφλν δε βειηηψλεηαη, αιιά θαηά θαηξνχο
νμχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Μάιηζηα ε πξφβιεςε γηα ην κέιινλ είλαη αθφκε πην
δνθεξή, κε δεδνκέλε ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ θνκκάησλ ηνπ
θεθαιαίνπ λα θνξησζεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ, λα θαηαξγεζνχλ θαη
ηα ηειεπηαία ςήγκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πξφλνηαο.
ρεηηθά κε ηε ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο απφςεηο
θαη ζεσξίεο, πνπ σζηφζν θηλνχληαη ζηε ινγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο
ιηγφηεξεο δπλαηέο δαπάλεο, ινγηθή πνπ επηθξαηεί θαη ζηελ ΔΔ θαη επελδχεηαη κε ηνλ
επηζηεκνληθνθαλή καλδχα αλζξσπηζηηθψλ δήζελ κνληέισλ. Οξηζκέλεο ζέζεηο φπσο
είλαη ε ζέζε γηα «απηνξξύζκηζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζην έγθιεκα θαη ηνλ πνηληθό
ζσθξνληζκό» ή ε «ζέζε γηα ζπκκεηνρηθέο πνιηηηθέο πξόιεςεο ηεο παξαβαηηθόηεηαο
θαη επαλέληαμεο ησλ απνθπιαθηζκέλσλ», έμσ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ επζχλε ηνπ
θξάηνπο, είλαη θαηά ηε γλψκε καο ιαλζαζκέλεο, δε ζπκβάιινπλ ζηελ πξαθηηθή
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ ίδηα ινγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
θηλείηαη θαη ην λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρξήζεο ησλ
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λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαζψο θαη φια ηα κέηξα επέθηαζεο ησλ ππνθαηάζηαησλ
λαξθσηηθψλ νπζηψλ αθφκε θαη κέζα ζηηο θπιαθέο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ ζηεγλψλ
πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ πιήξε απεμάξηεζε.
Γελ ππνηηκάκε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ νχηε ηηο
δπζθνιίεο ηνπ ζσθξνληζκνχ θαη ηεο επαλέληαμεο. Όηαλ κηιάεη θαλείο γηα ζχζηεκα
πνηληθήο δηθαηνζχλεο, νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο θαη επαλέληαμεο
ησλ απνθπιαθηζκέλσλ είλαη θαλεξφ φηη αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ
θνλδχιηα, ππνδνκέο, κηα άιιε αληίιεςε θαη πνιηηηθή κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, κηα
νηθνλνκία θαη θνηλσλία πνπ δελ ζα εθηξέθεη ην εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν θαη ζπγρξφλσο
ζα είλαη έηνηκε λα δερζεί θαη λα επαλεληάμεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηνλ άλζξσπν πνπ
«μεζηξάηηζε».
σζηά επηζεκαίλεηαη φηη ε βειηίσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ
αθνξά κφλν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ έθηηζεο ηεο πνηλήο θπιάθηζεο αιιά ζπλδέεηαη
άξξεθηα ηφζν κε ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, δειαδή ηελ πνιηηηθή πξφιεςεο ηνπ
εγθιήκαηνο θαη ηε κείσζε ησλ εηζξνψλ πξνο ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα, φζν θαη κε ηηο
πνιηηηθέο επαλέληαμεο ησλ απνθπιαθηζκέλσλ, πνπ ε απνπζία ή ε απνηπρία ηνπο
νδεγνχλ ζηελ επαλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο (ε ππνηξνπή
θπκαίλεηαη γχξσ ζην 75%).
Πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο
Σν Πνηληθφ Γίθαην, φπσο θαη φιν ην λνκηθφ επνηθνδφκεκα, απερνχλ,
αληαλαθινχλ ην ίδην ην νηθνλνκηθνθνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. Γελ ππάξρνπλ
θνηλέο «θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζηαζεξέο αξρέο» κεηαμχ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ
δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ, κεηαμχ ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηαιιεπηηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο
ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηδηνθηεζία ζηα κέζα παξαγσγήο, ε
εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία φρη απιά δελ
είλαη πνηληθά θνιάζηκεο ζπκπεξηθνξέο, αιιά απνηεινχλ ην επηζηέγαζκα ηεο
θνηλσληθήο επηηπρίαο, πνπ απαγνξεχεηαη λα ζηγνχλ γηαηί απνηεινχλ ην ζεκέιην απηήο
ηεο θνηλσλίαο. Οη ίδηεο πξάμεηο ζην ζνζηαιηζκφ πεξηβάιινληαη κε ηε κεγαιχηεξε
θνηλσληθή απαμία θαη απνηεινχλ ην ζνβαξφηεξν έγθιεκα. Αιιά θαη ζην ζεκεξηλφ,
ππνηηζέκελν «θηιειεχζεξν» δηθαηηθφ καο ζχζηεκα, πνηληθνπνηνχληαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν κηα ζεηξά ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο κέρξη θαη ε ξηδνζπαζηηθή
ζθέςε. ’ απηήλ ηελ ηάζε εληάζζνληαη νη δηάθνξνη ηξνκνλφκνη, εγρψξηνη θαη
επξσελσζηαθνί, πνπ κάιηζηα δελ έρνπλ ηε «δεκνθξαηηθή» λνκηκνπνίεζε, παίξλνληαο
ππφςε ηνλ ηξφπν πνπ εληάρζεθαλ ζην ειιεληθφ δίθαην. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ
πξνσζείηαη ε ζέζπηζε πνηληθψλ θαλφλσλ, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο
φζν νμχλεηαη ε θαπηηαιηζηηθή θξίζε θαη ε επίζεζε ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ,
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δπλακψλνπλ νη θσλέο θπξίαξρσλ θχθισλ, πνπ εμνκνηψλνπλ ηελ απεξγία αθφκε θαη ηε
δηαδήισζε κε έγθιεκα.
Σν έγθιεκα δελ νθείιεηαη ζηε θηψρεηα θαη ηελ αδηθία. Σξνθνδνηείηαη απφ απηέο,
εηδηθά απφ ηελ αλεξγία, αιιά νθείιεηαη ζην ίδην ην εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ
ζεσξεί λφκηκεο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε, πνπ θαιιηεξγεί ηηο
«αμίεο» ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ αηνκηθηζκνχ, ηνπ «ν ζάλαηφο ζνπ ε δσή κνπ». Αιιά
θαη ζηνλ ηππηθά εγθιεκαηηθφ ρψξν, θπξηαξρεί ην νξγαλσκέλν έγθιεκα πνπ έρεη θαηά
θαηξνχο ζηελέο δηαζπλδέζεηο κε ην ίδην ην θξάηνο. Τπάξρεη ην ιεγφκελν έγθιεκα ηνπ
«ιεπθνχ θνιάξνπ» πνπ έρεη ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο λα δηαθεχγεη απφ ην ζχζηεκα
πνηληθήο δηθαηνζχλεο ή λα κεηψλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο εκπινθήο ηνπ κε απηφ. Όπσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Κ. Μαξμ «είλαη κεγάινο ν θύθινο ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ
αληινύλ όθεινο από ην εγθιεκαηηθό θαηλόκελν».
ηνηρεηψδε,

άκεζα

κέηξα

πνπ

ζα

ζπλέβαιαλ

ζηελ

πξφιεςε

ηεο

εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη :
Α) Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
πξφιεςεο ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο, ηεο πιήξνπο απεμάξηεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
επαλέληαμεο.
Β) Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο
πξφζβαζήο ηνπο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ επηζπκνχλ θαη ηε λνκηκνπνίεζε φζσλ
δνπλ θη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα.
Γ) Σα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ, εηδηθά φζσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο
ιεγφκελεο «δπζιεηηνπξγηθέο» νηθνγέλεηεο θαη ησλ αλέξγσλ.
Δίκαζηε ξηδηθά αληίζεηνη κε ηηο ιεγφκελεο πνιηηηθέο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ
πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο, ζηε ιεγφκελε «θνηλνηηθή» αζηπλφκεπζε, ζηα πκβνχιηα
Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο θαη φια ηα κέηξα πνπ – εθηφο ησλ άιισλ «ραθηεδίζηηθσλ»
παξελεξγεηψλ – νδεγνχλ αληηθεηκεληθά ζηελ επηθξάηεζε ησλ πξαθηηθψλ απηνδηθίαο.
Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο
Οη ζπλζήθεο κέζα ζηηο θπιαθέο δελ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα
ηζνδπλακνχλ κε κηα πξφζζεηε πνηλή, κε κηα πξφζζεηε αθαίξεζε δηθαησκάησλ πέξα
απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ αθαηξνχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εγθιεηζκφ. Σα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ πξέπεη λα γίλνληαη απνιχησο ζεβαζηά θαη ε φιε
κεηαρείξηζε λα βνεζά ζηελ θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε κεηά ηελ απνθπιάθηζε, ζηε
δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είραλ πξηλ ηε θπιάθηζε, ζηελ απφθηεζε
ελδερνκέλσο λέσλ γλψζεσλ, έμσ απφ ινγηθέο «ζσθξνληζκνχ» ή «επαλαζπκθηιίσζεο
κε ηελ θνηλσλία» πνπ παξαπέκπνπλ ζε ινγηθέο

επηβνιήο ζηνλ θξαηνχκελν λα

απνδερζεί έλα άδηθν θνηλσληθφ ζχζηεκα.
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Άκεζα κέηξα βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηηο θπιαθέο :
-

Σήξεζε

ηνπ

θξαηνχκελν

πξνβιεπφκελνπ

ζην

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

σθξνληζηηθφ
ηνπ

Κψδηθα

πξναπιηζκνχ,

ρψξνπ

αλά

ρσξηζκφο

ησλ

θπιαθηζκέλσλ αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά θιπ., θακία αλέγεξζε ή επηζθεπή κέζσ ΓΗΣ.
-

Έκθαζε ζηελ έληαμε ησλ ηνμηθνεμαξηεκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο,
αλαβάζκηζε θαη ζηειέρσζε ηνπ Κέληξνπ Απεμάξηεζεο Κξαηνπκέλσλ ζηνλ
Διαηψλα θαη δεκηνπξγία επαξθψλ αληίζηνηρσλ Κέληξσλ παλειιαδηθά, αχμεζε
θαη κνληκνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΔΘΔΑ θαη ηνπ 18Αλσ, αθχξσζε
ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εηζαγσγήο ησλ ππνθαηαζηάησλ ζηηο θπιαθέο παξά
κφλν γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο εμαξηεκέλσλ.

-

Δηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο αλήιηθνπο θξαηνχκελνπο ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο
επαλεμέηαζεο ηνπ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο λεαληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο.
Καλέλαο αλήιηθνο θξαηνχκελνο εθηφο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαλέλαο
ρξήζηεο ή εμαξηεκέλνο.

-

Δηδηθή κέξηκλα γηα ηηο γπλαίθεο θξαηνχκελεο, γηα ηηο γπλαίθεο έγθπεο θαη κεηέξεο
θαη γηα ηα παηδηά ηνπο, κε ζεβαζκφ ζηε βηνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο γπλαίθαο.

-

Πξφζιεςε κφληκνπ θαη επαξθνχο ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο
θπιαθέο θαη έληαμε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ςπρηαηξείνπ ησλ θπιαθψλ ζην ΔΤ.

-

Πξφζιεςε εηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ.

-

Γεκηνπξγία κφληκσλ θαη ζπλερψλ πξνγξακκάησλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

πνπ

ζα

απνηεινχλ

αλαπφζπαζην

ζηνηρείν

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θπιαθηζκέλσλ .
-

Δμαζθάιηζε εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο θξαηνχκελνπο, πνπ ζα παίξλεη ππφςε ηα
πξνζφληα ηνπ θαη ην επάγγεικα πνπ αζθνχζε πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπ.

-

Δηδηθά κέηξα γηα φινπο ηνπο κεηαλάζηεο θπιαθηζκέλνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ
έρνπλ ή φρη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο. Καλέλαο κεηαλάζηεο ζηε θπιαθή κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπ γηα
ην κφλν ιφγν φηη δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί ε παξεπφκελε πνηλή ηεο απέιαζεο.
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Μέηξα γηα ηελ επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ
Ζ δηαδηθαζία επαλέληαμεο ησλ απνθπιαθηζκέλσλ πξέπεη λα μεθηλάεη κέζα απφ
ηε θπιαθή θαη λα απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ
θξαηνχκελνπ.
- Γεκηνπξγία θαη επαξθή ζηειέρσζε Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε θάζε θαηάζηεκα
θξάηεζεο, κε ζηφρν «θάζε απνθπιαθηζκέλνο θαη κία ζέζε εξγαζίαο».
- Μεηά ηελ απνθπιάθηζε, δεκηνπξγία δεκφζησλ μελψλσλ δσξεάλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο
γηα ηνπο άζηεγνπο θξαηνχκελνπο θαη φζνπο αδπλαηνχλ λα επηζηξέςνπλ ζην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.
- Δπίδνκα αλεξγίαο 1120 Δπξψ, δσξεάλ εηζηηήξηα ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θιπ.
ζηνπο απνθπιαθηζκέλνπο γηα φζν δηάζηεκα είλαη άλεξγνη.
- Πιήξεο δεκφζηα θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ρσξίο πξνυπνζέζεηο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.
- ηειέρσζε ησλ Δπηηξνπψλ Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο αλά Ννκφ θαη ησλ Δπηκειεηψλ
Κνηλσληθήο Αξσγήο – πνπ απηή ηε ζηηγκή είηε είλαη αλχπαξθηεο είηε ππνιεηηνπξγνχλ –
θαη άκεζε ζχλδεζε κε ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο.
-

Άκεζε

πξνηεξαηφηεηα

ζηνπο

αλήιηθνπο

απνθπιαθηζκέλνπο

θαη

ηνπο

ηνμηθνεμαξηεκέλνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο
ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο κεηά ηελ απνθπιάθηζε.
- Δηδηθά κέηξα γηα ηηο γπλαίθεο απνθπιαθηζκέλεο θαη ηνπ κεηαλάζηεο, πνπ γίλνληαη
δηπιά ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο.
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ΜΔΡΟ Δ’
Ζ Δπηηξνπή, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 27εο επηεκβξίνπ 2011, ελέθξηλε, κε επξχηαηε
πιεηνςεθία ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία θαηαρσξίδνληαη θαη νη ζέζεηο ηεο
Μεηνςεθίαο. Ζ Έθζεζε ππνβάιιεηαη πξνο ηε Βνπιή θαη ηελ Κπβέξλεζε.
Αζήλα, 4 Οθησβξίνπ 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΗΝΣΕΔΡΖ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΝΑΣΑΗΟ ΝΔΡΑΝΣΕΖ

ΗΧΑΝΝΖ ΓΚΗΟΚΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΔΛΔΝΖ–ΜΑΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ

ΓΗΟΝΤΗΑ ΑΤΓΔΡΗΝΟΠΟΤΛΟΤ

ΗΧΑΝΝΖ ΒΛΑΣΖ

ΔΛΗΑΒΔΣ (ΔΛΗΕΑ) ΒΟΕΔΜΠΔΡΓΚ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

ΜΑΡΗΑ ΚΟΛΛΗΑ – ΣΑΡΟΤΥΑ

ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΕΟΤΝΖ

ΑΝΑΣΑΗΟ ΝΔΡΑΝΣΕΖ

ΛΑΜΠΡΟ ΜΗΥΟ

ΗΧΑΝΝΖ ΓΚΗΟΚΑ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΟΤΣΖ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΡΑΝΣΖ

ΜΑΡΗΑ ΚΡΑΦΝΑΚΖ

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ
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