
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 1851/1989 και άλλες δια
τάξεις*

Προς την Βουλή των Ελλήνων,

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου 
προστίθεται άοθρο 15α στο ν. 1851/1989.

Στο ν. 1851/1989 «Κώδικας Βασικών κανόνων για τη μεταχείρι
ση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/1989 τ. A ) προ- 
βλέπονται συμβούλια και επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν, 
εκτός του Διευθυντή ή του Δικαστή Εκτέλεσης Ποινών και κοινω
νικός λειτουργός ή γιατρός. Υπάρχουν όμως καταστήματα στα ο
ποία δεν υπηρετεί αυτήν τη στιγμή μόνιμος γιατρός ή κοινωνικός 
λειτουργός αν και οι σχετικές θέσεις προβλέπονται στον Οργα
νισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η συγκρότηση επομένως αυ
τών των Συμβουλίων και Επιτροπών που είναι βασικά όργανα για 
την εφαρμογή του νέου Κώδικα για τη μεταχείριση των κρατου
μένων είναι αδύνατη σε πολλές περιπτώσεις λόγω ελλείψεων που 
υπαρχουν στη στελέχωση αρκετών καταστημάτων με υπαλλήλους 
των ανωτέρω κλάδων. Επομένως καθίσταται αναγκαία η συμπλή
ρωση της σύνθεσής τους με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
η οποία θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έλλειψη 
αυτή.

Με την παρ. 2 διορθώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 στο σωστό «53 έως κ:: 69».

Με την παρ. 3 αναστέλλεται η παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 
1851/1989 διότι δεν υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις και υ
ποδομή.

Με το άρθρο 2 διορθώνονται εκ παραδρομής σφάλματα στους 
αριθμούς άρθρων του ισχύοντος νόμου 1738/1987.

Με τη διάταξη του άρθρου 3 ρυθμίζεται το καθεστώς που διέ- 
πει τα ανώτατα όρια κράτησης με σκοπό την έκδοση, προβλέπο- 
ντας την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 287 του Κ.Π.Δ.

Επειδή τα τελευταία ιδίως χρόνια προέκυψαν για διάφορους λό
γους περιπτώσεις κράτησης εκζητουμένων ατόμων για χρονικό 
διάστημα, το οποίο ενίοτε πλησίαζε να υπερβεί και αυτά τα όρια 
του άρθρου 6 του Συντάγματος, κρίθηκε πρακτικά απαραίτητο και 
νομικά επιβεβλημένο να ρυθμιστεί με διάταξη νόμου το υφιστά
μενο αυτό νομοθετικό κενό, το οποίο μέχρι τώρα αντιμετωπιζό
ταν με γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία 
όμως δεν ρύθμιζε το θέμα σ' όλες του τις λεπτομέρειες. Η προ- 
τεινόμενη με το εν λόγω άρθρο 3 ρύθμιση κρίθηκε ως η καλυτέ- 
pc. ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τη ρύση της διαδικασίας 
της έκδοσης.

Με το άρθρο 4 γίνεται ανακατανομή των θέσεων της Γ' εκπαι
δευτικής σειράς του Τμήματος Διοικητικής Δικαιοσύνης της Εθνι
κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Επειδή από τις είκοσι (20) οργανικές θέσεις των Εισηγητών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου μόνο οι πέντε (5) έχουν πληρωθεί, με απο
τέλεσμα το Ελεγκτικό Συνέδριο να μην μπορεί να αντιμετωπίσει 
τον ογκο των υποθέσεων του. επειδή δεν υπάοχει άλλος τρόπος 
πλήρωσης των παραπάνω κενών θέσεων, επιβάλλεται η τροπο
ποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 1805/1988, που κύ
ρωσε νομοθετικά την από 21.7.8Β απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, ώστε οι δύο, από τους τέσσερις, απόφοιτοι της Ε
θνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύ
νης) που θα ετοποθετούντο στο Συμβούλιο της Επικράτειας και 
οι 3 απόφοιτοι που θα ετοποθετούντο στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, 
νο τοποθετηθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με το άρθρο 5 σκοπείται η επαναλειτουργία του Κέντρου Δι
πλωματικών Σπουδών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκ της φύσεώς του ειδική απο
στολή η οποία απαιτεί εξειδικευμένη κατάρτιση των υπαλλήλων 
του. Και η μεν θεωρητική κατάρτιση και γλωσσομάθεια των υπο
ψηφίων διπλωματικών υπαλλήλων ελεγχόταν κατό το παρελθόν 
με αυστηρότατο εισαγωγικό διαγωνισμό, η δε επιμόρφωση των

εισαγομένων στο βαθμό του ακολούθου υπαλ. r.. εξασφαλιζό
ταν με εννεάμηνη φοίτηση στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών 
που λειτουργούσε στο Υπουργείο, μετό το πέρας της οποίας, οι 
σπουδαστές του υποβάλλονταν σε νεα σκληρή δοκιμασία. Τέλος 
με το θεσμό της διετούς δοκιμαστικής περιόδου οι υπάλληλοι δο
κιμάζονταν και πρακτικά πριν μονιμοποιηθούν. Το σύστημα αυτό, 
που καθιερώθηκε με το νόμο 962/1979 και απέδωσε ικανοποιητι
κά στην πράξη, κρίνεται αναγκαίο να αναβιώσει εν όωει μοΛίστα 
των αυξημένων καθηκόντων τα οποία θα επωμιστεί το Υπουργείο 
Εξωτερικών κατό την πρόοδο της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ε- 
νοποιήσεως.

Με το άρθρο 6 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν 1846/1989 (ΦΕΚ 
Α' 108) «Ρυθμίσεις για την υπεράσπιση της Ελλάδος έναντι των 
ασκουμένων κατ' αυτής προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 της 
συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις» Το 
άρθρο αυτό ορίζει ότι συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών δέκα θέσεις υπαλλήλων με σύμβαση ι
διωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών των σχετικών με 
την αντιμετώπιση των ατομικών προσφυγών, καθώς και των ανα
γκών των σχετικών με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διε
θνείς οργανισμούς.

Εν όψει των αυξημένων και κατεπειγουσών αναγκών για την α
ντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τις α
τομικές αυτές προσφυγές, οι τρεις από τις θέσεις αυτές πρέπει 
να καλυφθούν από ειδικευμένους δικηγόρους που θα παρέχουν 
καθαρώς νομικές υπηρεσίες.

Στις ρυθμίσεις αυτές αποβλέπει αυτό τοΌχέδιο νόμου και πα· 
ρακαλούμε την Εθνική Αντιπροσωπεία να το περιβάλει με την ψή
φο της.

Αθήνα. 6 Φεβρουάριου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 1868/1989

2. α. Η εφαρμογή του Κεφαλαίου Β', άρθρα 6 έως και 15. του νό
μου 1805/1988 «Εκσυγχρονισμός του θεσμού του ποινικού μητρώ
ου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και ρύθμιση άλλων σχετικών 
θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 199) αναστέλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1990.

β. Αναστέλλεται μέχρι 31.121990 η εφαρμογή των παραγράφων 
1 έως 3 του άρθρου 15 και η εφαρμογή των άρθρων 58 έως 60 και 
64 έως 76 του ν. 1851/1989 «Κώδικας βασικών κανόνων για τη με- 
"ταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις».

Για το ίδιο χρονικό διάστημα διατηρείται η ισχύς των άρθρων 
53 έως και 63 του'αν. 125/1967 «Σωφρονιστικός κώδικας».

2. Άρθρο 99 του ν. 1851/1989

Άρθρο 99
Φυλακτικό προσωπικό

1. Οι υπάλληλοι του φυλακτικού προσωπικού είναι απόφοιτοι 
λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής και διορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις ειδικού νόμου.

2. Δόκιμοι υπάλληλοι μονιμοποιούνται, εφ' όσον έχουν παρα
κολουθήσει με επιτυχία για ένα τουλάχιστον εξάμηνο τη Σχολή
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φυλακτικού προσωπικού και έχουν ασκηθεί για ένα επί πλέον ε
ξάμηνο υπό την επίβλεψη υπαρχιφύλακα. ο οποίος ορίζεται από 
το διευθυντή. Ειδική έκθεση ουντασσόμενη από τον εκπαιδευτή 
υπαρχιφύλακα και τον αρχιφύλακα υποβάλλεται στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης από το διευθυντή, με σχετική πρότασή του για μονι
μοποίηση.

3. Άρθρο 1 του ν. 1608/195C

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 1606 της 28/26 Δεκ. 1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους κα- 

ταχραστός του Δημοσίου.·

Άρθρ. I. «I. Στον ένοχο ίων αδικημάτων που προβλέπονται στα 
άρθρα 216. 216, 235. 236, 237, 245, 256, 256, 372, 375, 366 και 390. 
του Ποινικού Κώδικα, εφ' όσον αυτά στρέφονται κατά του Δημο
σίου ή των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου ή κατύ άλλου 
νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263 
του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δρά
στης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο 
Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 
πέντε εκατομμυρίων δραχμών, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρ
ξης και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ι
δίως ον ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση 
του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης α
ξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης».

Η παρ. I αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 4 Νόμ. 
1738/1 θ-20 Νοεμ. 1987 (ΦΕΚ Α' 200), τομ. I σελ. 116, 51

4. Άρθρο 6 του ν. 1846/1988

Άρθρο 6

1. Συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξω
τερικών δέκα θέσεις υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για 
την κάλυψη των αναγκών των σχετικών με την αντιμετώπιση των 
ατομικών προσφυγών, καθώς και των αναγκών των σχετικών με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

2. Στις θέσεις επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. προ
στίθεται:

α) μία θέση ειδικού νομικού συμβούλιου Β, η οποία πληρούται 
με προαγωγή υπαλλήλου που ήδη υπηρετεί στην Ε.Ν.Υ., σύμφω
να με τις διατάξεις του ν. 419/1976 και β) μία θέση διευθυντή γενι
κών καθηκόντων στο Τμήμα Συμβάσεων της Ε.Ν.Υ.. Με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προ
εδρίας της Κυβέρνησης. Εξωτερικών και Οικονομικών, καθορίζο
νται ο τρόπος πρόσληψης και τα απαιτούμενα προσόντα για την 
πλήρωση της θέσης αυτής.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση του ν. 1651/1989 και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 1

1. Μετά το άρθρο 15 του ν. 1651/1969 (ΦΕΚ ΑΊ22) προστίθεται 
άρθρο 15α ως εξής: •

• Άρθρο 15ο
Στην περίπτωση που τα συμβούλιο και οι επιτροπές που ονα- 

Φέρονται στον παρόντα νόμο, δεν μπορούν να συγκροτηθούν. σύμ
φωνο με το οριζόμενα σ' αυτόν, επειδή δεν υπηρετούν στο 
καταστημα κράτησης υπάλληλοι του οικείου κλάδου, η σύνθεση 
του συμβουλίου ή της επιτροπής συμπληρώνεται κατά το ελλεί- 
ποντα μέλη με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, για όσο χρο
νικό διάστημα διαρκεί η έλλειψη αυτή, από μόνιμους υπαλλήλους 
του καταστήματος κράτησης των κλάδων ΠΕ Σωφρονιστικού Ε

νηλίκων, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού καταστημάτων κρά
τησης. Σωφρονιστικών και θεραπευτικών καταστημάτων και 
ΚΑΥΦ»

2. Το δεύτερο εδάφιο της ηεριπτώσεως β' της παραγράφου 2 
του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ Α‘230) αντικαθίσταται ως 
εξής:

■β) για το ίδιο χρονικό διάστημα διατηρείται η ισχύς των άρ
θρων 53 έως 69 του α ν. 125/1967 «Σωφρονιστικός Κώδιξ εκτελέ- 
σεως ποινών και ασφαλιστικών μέτρων».

3. Αναστέλλεται μέχρι 31-12-1994 η εφαρμογή της παρ.2 του άρ
θρου 99 του ν. 1851/1989. Για το ίδιο χρονικό διάστημα διατηρού
νται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 134 και 164 του α.ν. 125/1967.

Άρθρο 2

Τα αναφερόμενα στην παρ ι του ν 1608/1950 (ΦΕΚ Α'Β4), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 
Α'200) άρθρα 245 κα. 263 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται 
αντίστοιχα με τα άρθρα 242 και 263α του ίδιου Κώδικα

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 452 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν.1493/1950 
ΦΕΚ ΑΊ82) προστίθεται άρθρο 452α, ως εξής:

«Άρθρο 452α
Γ ια τα ανώτατα χρονικά όριο της κράτησης με σκοπό την έκδο

ση εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 267, ύστερα, πά
ντοτε, από πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, έστω και αν η 
σχετική διαδικασία εκκρεμεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη 
λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 452 παρ.1.

Στην περίπτωση αυτήν ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποχρεούται, 
είκοσι ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της 
κράτησης με σκοπό την έκδοση, νο διαβιβάσει στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα Εφετών έκθεση στην οποία περιέχονται οι λόγοι για 
τους οποίους επιβάλλεται η παράταση της κράτησης του εκζητου- 
μένου προσώπου. Γιο την ίδια αυτήν περίπτωση και οσάκις τίθε
ται θέμα προσωρινής απόλυσης του εκζητουμένου, αρμόδιο είναι 
το κατά το άρθρο 449 παρ. 2 Συμβούλιο Εφετών».

Άρθρο 4

Οι κατά το άρθρο 25 του ν. 1805/1968 (ΦΕΚ ΑΊ99) θέσεις κατά 
δικαστήριο της Γ' Εκπαιδευτικής Σειράς (που αποφοιτά το 1990) 
του Τμήματος Διοικητικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δη
μόσιας Διοίκησης ανακατανέμονται ως εξής: Δύο (2) θέσεις στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας και εννέα (9) θέσεις στο Ελεγκτικό Συ
νέδριο.

Άρθρο 5

1. Καταργείται το τμήμα διπλωματικής κατεύθυνσης της Εθνι
κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που προβλέπετοι οπό την πα
ράγραφο 4β του άρθρου 14 του ν. 1388/1983 όπως αυτός τροπο
ποιήθηκε με τους ν. 1586/1986 κα; 1735/1987.

2. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 962/1979 «Για την 
ίδρυση στο Υπουργείο Εξωτερικών Κέντρου Διπλωματικών Σπου
δών και την τροποποίηση διατάξεων του ν. 419/1976 «περί Οργα
νισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (©ΕΚ Α'202).

3 Όσοι, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, φοι
τούν στο τμήμα διπλωματικής κετεύθυνςτης της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης, έχουν τα δικοιωμα συμμετοχής στις εξετά
σεις γιε την εισαγωγή στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, υπό 
τις λοιπές προϋποθέσεις που αναοερονται επο ν.962/1979.

Άρθρο 6

Η διάταξη της παραγοαΦου ι του άρθρου 8 του ν. 1846/1989


