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κατάσταση μέθης κ-λ.π.
Εφαρμόζεται και με διάφορες παραλλαγές με επιτυχία σε πολλές 
χώρες όπως μεταξύ άλλιιΐν, στην Μ. Βρεττανία, στην Γαλλία και 
στις Η.Π.Α. και ο θεομώς αυτός θα τεθεί σε ισχύ και θα ρυθμισθέ! 
στις λεπτομέρειες του με Προεδρικά Διατάγματα.

Στο νέο Κώδικα λαμβάνεται ακόμα ειδική μέριμνα για την ερ
γασία του κρατουμένου, που είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο 
την διαβίωσή του στο κατάστημα όσο και για την διατήρηση και 
επαύξηση των. ικανοτήτων του ενόιίιη της επιστροφής του στην 
κοινωνία

Τέλος, ρυθμίζονται αναλυτικά τα θέματα τα σχετικό με το προ
σωπικό για την μεγαλύτερη κατοχύρωση της αποδοτικΰτητας του 
έργου τους και λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εξύψωση του 
μορφωτικού επιπέδου και της εξειδίκευσής του με συνεχή επιμόρ
φωση. Εις το πλαίσιο αυτών των διατάξεων εντάσσεται οργανικά 
και ο πρόσφατος Νόμος 1653/1986 άρβ. 3 παρ. 12α που προβλέ
πει μεταξύ άλλων ως απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των 
φυλάκων το πτυχίο του λυκείου. Κι ακόμη, ο διορισμός τους εξαρ- 
τάται από την θετική κρίση επιτροπής αποτελουμένης από ειδι
κούς. ψυχολόγους, κοινωνιολόγους κ.λ.π. που θα αποψανθούν για 
την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων και την καταλληλό
τητα τους να εργασθούν ως φύλακες

Ο νέος Κώδικας προβλέπει επίσης τον σημαντικότατο θεσμό. 
Ιταλικής, κυρίως εμπνεύσεως. που ισχύει ήδη με πολλή επιτυχία 
σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, του Δικαστού ή του Δικαστηρίου 
Εκτελέσεως Ποινών.

Στο Δικαστήριο αυτό παρέχονται ευρείες σωφρονιστικές κατα- 
δικοστικές αρμοδιότητες για την εξατομίκευση της ποινής, καθώς 
και για πλείστα όσα θέματα που αναφέρονται στον κρατούμενο 
και τη μεταχείρισή του, παρέχοντας έτσι το κύρος και τις εγγυή
σεις της δικαστικής σ'ένα τόσο ευαίσθητο τομέα της αποκλειστι
κής, άλλοτε αρμοδιότητας της διοίκησης.! βλ. μεταξύ άλλων και 
Ιταλικό Ποιν. Κώδ. άρθρο 6θ επ. Γαλλικό Κώδ. Ποιν. Δικονομίας 
άρθρο 722, 723, 732 επ.).

Επισημαίνουμε τέλος, το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύ
νης παρακολουθεί επισταμένως και την διαμόρφωση και εξέλιξη 
και άλλων νέων θεσμών ενόψη της καθιέρωσής τους και στο σω
φρονιστικό μας δίκαιο μόλις τούτο κριθε! σκόπιμο και εφικτό.

Αναφέρουμε ενδεικτικό το θέμα της σεξουαλικής ζωής στις φυ
λακές που αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σοβαρότερα προβλή
ματα των σωφρονιστικών συστημάτων, όχι μόνο στη χώρα μας, 
αλλά και στις περισσότερες σύγχρονες πολιτείες.

Επίσης το θεσμό της « κατά παρέκκλισιν διαδικασίας» (DIVER
SION), που άρχισε να εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. από το 1972, κατά 
τον οποίον παρέχεται στην εισαγγελική ή στην δικαστική αρχή 
η δυνατότητα μιός παρέκκλισης από την εκκρεμούσα συνήθη ποι
νική διαδικασία, με μια αναβολή της κηρύξεως του προσώπου, ε
νόχου, και αντ'αυτού της επιβολής σ'αυτό ορισμένων 
υποχρεώσεων (π.χ. συμμετοχή σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης) μέ
σα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δοκιμασίας.

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η έκδοση καταδικασπκής α
πόφασης που θα επιδρούσε αρνητικό, με το σπγματισμό, στην ζωή 
ενός προσώπου, συνήθως νέου.

Αυτό είναι το βοσικό περιεχόμενό των διατάξεων του νέου σχε
δίου νόμου, το οποίο υποβάλλουμε στη Βουλή και παρακαλούμε 
την Εθνική Αντιπροσωπεία να περιβάλει με την ψήφο της.

Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΒΑΣΣΟΣ ΡΩΤΗΣ

στον Κώδικα των Βασικών Κανόναν για.τη Μαυχτφκιτ) 
των Κρατοιψέναν

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ
1. Το σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγά

λες και σοβαρές ελλείψεις που απορρέουν τόσο από τα εγγενή 
μειονεκτήματα του θεσμού της φυλάκισης όσο και από τις σχετι
κές νομοθετικές ρυθμίσεις και την πλημμελή εφαρμογή τους. Η 
διεθνώς αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα των στερητικών 
ποινών της ελευθερίας για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ε
γκλήματος σήμερα, το ανθρώπινο υλικό που στελεχώνει τα κατα
στήματα κράτησης και η σχετική υλικοτεχνική υποδομή είναι στοι
χεία αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το όποιο νομοθετικό καθεστώς 
που ρυθμίζει την λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης Το σχέ
διο νόμου που προτείνουμε, παρέχει τις αναγκαίες ρυθμίσεις γιο 
να κινηθεί η εκτελεστική λειτουργία ορθολογικό, σύμφωνα με τις 
σύγχρονες αξιώσεις και κατευθύνσεις για την ποιοτική αναβάθ
μιση και ποσοτική υποβάθμιση της φυλάκισης.

2. Ο ισχύων Σωφρονιστικός Κώδικας του 1967, εμττνέεται πράγ
ματι, μέχρις ένα σημείο από το · Σύνολο των στοιχειωδών κανό
νων για τη μεταχείριση των κρατουμένων» του ΟΗΕ του 1955 που 
αποβλέπει στην κατοχύρωση των θεμελιακών ανθρωπίνων δικαιω
μάτων των κρατουμένων καθώς και στην αναμόρφωσή τους, ενό
ψη της κοινωνικής τους επανένταξης.

3. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί είναι διατυπωμένοι μάλλον ως κα
τευθυντήριες αρχές και δεν μετουσιώνονται, στον κώδικα, σε συ
γκεκριμένα δικαιώματα και καθήκοντα, έτσι ώστε ο κωδικός vc 
εμφανίζει στο σύνολό του, μάλλον χαρακτήρα ενός.αυταρχικού- 
τιμωρητικού και πατερναλιστικού σωφρονιστικού συστήματος, χω
ρίς ουσιαστικό · ανοίγματα», σε μια ρεαλιστική και ανθρώπινη με
ταχείριση των κρατουμένων. Κι ακόμα, ο ισχύων, κώδικας είναι 
πολύ εφεκτικός στη θέσπιση ορισμένων συγχρόνων θέσεων - και 
όχι των πιο πρωτοποριακών - της σωφρονιστικής επιστήμης και 
αντεγκληματικής πολιτικής, που είναι καθιερωμένες σε ορισμέ
να προηγμένα σύγχρονα συστήματα.

4. Ωστόσο θα πρέπει να επισημόνουμε πως η σοβαρή ανεπάρ
κεια της σωφρονιστικής μας λειτουργίας μέχρι σήμερα, οφείλε
ται εξ ίσου, αν Οχι και περισσότερο, στην κακή εφαρμογή, ή. ακόμο 
και στην μη εφαρμογή του νόμου, καθώς και στις μεγάλες και ου
σιώδεις ελλείψεις της διοίκησης, στον τομέα οιιτά. θεωρούμε α
παραίτητο vc τονίσουμε το γεγονός αυτό ευθύς εξ αρχής για νο 
καταστήσουμε, σαφές πως, ιδιαίτερα στο σωφρονιστικό τομέα, η 
πλήρης και σωστή εφαρμογή του νόμου έχει πρωταρχική σημασία

5. Ο προτεινόμενος, Κώδικας μεταχείρισης κρατουμένων έχει 
ως πολιτιστικό, ιδεοπολιτικό και επιστημονικό υπόβαθρο τις αρ
χές της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 
1946, τη σύμβαση της Ρώμης του 195C, το Σύνταγμα του 1975 κο- 
θώς και ειδικότερα τους στοιχειώδεις κανόνες για τη μεταχείρι
ση των κρατουμένων του ΟΗΕ και του αναθεωρημένου και 
πληρέστερου -Συνόλου στοιχειωδών κανόνων minima της Επιτρο
πής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1973».

6. ΚΓακόμο. καθιερώνει τις βασικές θέσεις της σύγχρονης σω
φρονιστικής επιστήμης και αντεγκληματικής πολιτικής, μέσα στο 
πλαίσια, πάντοτε, των δυνατοτήτων και των ειδικών συνθηκών της 
Ελληνικής πραγματικότητας, χωρίς πάντως, η πραγματικότητα αυ
τή ν απστελέσει τροχοπέδη στην θέσπιση ορισμένων καινοτομιών, 
επιστημονικό θεμελιωμένων και. ήδη, δοκιμασμένων μ επιτυχίε 
σε άλλες χώρες.

7. Το κεφάλαιο I του Κώδικα ( άρθρα 1-7) περιέχει τις γενικές 
αρχές που διέπουν το σωφρονιστικό σύστημα, διατυπωμένες ό
μως με τη μορφή συγκεκριμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
των κρατουμένων καθώς και των αντιστοίχων καθηκόντων της Πο
λιτείας.

Κατ αρχήν ορίζεται ότι σκοπός των κυρώσεων, στο στάδιο τηι 
έκπσής τους, είναι η αγωγή των κρατουμένων και η κοινωνική του- 
επανένταξη και ρητά θεσπίζεται πως όλοι οι κρατούμενοι, χωρίς
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εξαίρεση, έχουν δικαίωμα να τύχουν αυτής της αγωγής και επα
νένταξης τους.

Η μεταχείριση των κρατουμένων αποβλέπει στο ν 'αναπτύξει 
σ αυτούς τη θέληση αλλά και τις ικανότητες να επανενταχθούν 
στην κοινωνία. Αυτό επιδιώκεται στα πλαίσια του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κυρίως με την ενθάρρυνση του αυ
τοσεβασμού και την ανάπτυξη του συναισθήματος ευθύνης.

8. Ρητά προβλέπεται η ισότητα μεταχείρισης όλων των κρατου
μένων, χωρίς αυτό βέβαια να εμποδίζει την από τον νόμο προβλε- 
πόμενη, διαφοροποίηση στη μεταχείριση, με επιστημονικά 
κριτήρια, για τις διάφορες κατηγορίες κρατουμένων.

9. Η στέρηση της ελευθερίας δεν εμποδίζει φυσικά, τους κρα
τούμενους ν'ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση δε παρανομίας που γίνεται σε βάρο? τους, ανα
γνωρίζεται σ αυτούς το δικαίωμα προσφυγής στην ιεραχικά προϊ
στάμενη σωφρονιστική αρχή, όπως και στον ισχύοντα κώδικα 
(άρθρο 4 παρ. 5) αλλά επίσης, και τελικά, στο ειδικά Δικαστήριο 
εκτέλεσης των ποινών. Το δικαστήριο, τούτο αποτελεί νέο θεσμό, 
εμπνευσμένο κυρίως από το γαλλικό δίκαιο, που δεν έχει ακόμα 
εισαχθεί στη χώρα μας. Στο δικαστήριο αυτά παρέχεται ευρύτα
τη δικαιοδοσία ν'αποφαίνεται σε πλείστα όσα θέματα που αναφέ- 
ρονται στον κρατούμενο και τη μεταχείρισή του, παρέχοντας έτσι 
το κύρος και τις εγγυήσεις της δικαστικής λειτουργίας, σ'ένα τό
σο ευαίσθητο τομέα της αποκλειστικής, άλλοτε, αρμοδιότητας της 
διοίκησης. Μέχρι την πλήρη καθιέρωση του νέου τούτου θεσμού, 
τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου εκτέλεσης των ποινών θ 'ασκεί 
το Πλημμελειοδικείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατάστη
μα κράτησης.

10. Το όλο καθεστώς μεταχείρισης των κρατουμένων υπόκει- 
ται στην αρχή της νομιμότητας. Αναφέρεται άτι οι κρατούμενοι 
δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις ούτε υπόκεινται σε άλλους περιο
ρισμούς, εκτός από αυτούς που προβλέπονται ρητά από τον νό
μο, τα διατάγματα και τους κανονισμούς. Κατ’αυτά τον τρόπο, η 
δράση γενικά του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης πε
ριορίζεται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και αποφεύγονται, 
κατά το δυνατά, ενδεχόμενες αυθαιρεσίες.

11. Καθιερώνεται το γνωστό σύστημα της μεταιδρυματικής α
ρωγής και μέριμνας της πολιτείας για την κοινωνική επανένταξη 
τού αποφυλακισμένου (after care). Αυτή επιδιώκεται με τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων για την κοινωνική, επαγγελματική και οι
κογενειακή αποκατάστασή του. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης «Κέντρο Προστασίας Αποφυλακιζομέ- 
νων», που θα συντονίζει, μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς την 
μεταΐδρυματική αυτή αρωγή και αγωγή.

12. Το κεψ.2 ( άρθρα 8-16) προβλέπει ρητά και σύμφωνα με τις 
θέσεις της σύγχρονης εγκληματολογίας και σωφρονιστικής, τις 
διάφορες κατηγορίες των κρατουμένων, ενόψη της διαφοροποι
ημένης και εξατομικευμένης μεταχείρισής τους.

Έτσι, διαχωρίζονται από τους άλλους κρατούμενους οι νέοι και 
όσοι για πρώτη φορά παρέθησαν τον ποινικά νόμο.

13. Για τους νέους, ειδικότερα, οι σχετικές διατάξεις ολοκλη
ρώνονται με την νέα, υπό καθιέρωση, νομοθεσία για τις «Μονά
δες Αποκατάστασης Ανηλίκων·, που απηχεί και αυτή τις 
σύγχρονες θέσεις και τάσεις της θεωρίας και της πράξης.

14. Για άτομα με έντονη ψυχοπαθητική προσωπικότητα, προβλέ- 
πεται ειδική μεταχείριση στα Καταστήματα Κράτησης ή σε άλλα 
ειδικά καταστήματα, στα οποία προέχει ο ψυχοθεραπευτικός χα
ρακτήρας.

15. Επίσης, προβλέπεται ρητά η ειδική θεραπευτική μεταχείρι
ση των ατόμων με εξάρτηση σε τοξικές ουσίες, μόνο σε Δημόσια 
Κέντρα αποτοξίνωσης ή, τουλάχιστον, σε ειδικές πτέρυγες των 
Καταστημάτων Κράτησης.

Οι διατάξεις αυτές θα συμπληρωθούν με νέα, ειδική, σχετική 
νομοθεσία.

16. Η διαβίωση των υποδίκων καθορίζεται, ανάλογη, κατά το 
δυνατόν, προς την ελεύθερη διαβίωση και χωριστά από τους λοι
πούς κρατούμενους. Οι κρατούμενοι για χρέη, καθώς και οι οφει
λές χρηματικής ποινής, κρατούνται χωριστά και δεν υπόκεινται

σε άλλους περιορισμούς, εκτός από όσους απορρέουν από τη στέ
ρηση της ελευθερίας τους.

17. Καθιερώνεται ρητά, έρευνα της προσωπικότητας κάθε κρα
τούμενου, η οποία γίνεται με τη συνεργασία του, για την εξατομί- 
κευση της μεταχείρισής του στο Κατάστημα Κράτησης, κατά την 
έκτίση της ποινής.

Αυτή η έρευνα διεξάγεται σε αυτοτελές Κέντρο Παρατήρησης 
ή σε Ειδική Πτέρυγα Προσανατολισμού και Παρατήρησης των κα
ταστημάτων Κράτησης. Κρίνεται σκόπιμο, το Κέντρο Παρατήρη
σης να λειτουργήσει σε πρότυπη μονάδα, στα πλαίσια των 
αρμοδίων Πανεπιστημιακών τμημάτων.

18. Το Κέντρο ή η Πτέρυγα στελεχώνεται με Επιστημονικά Συμ
βούλιο . Τούτο απαρτίζεται από τον Διευθυντή που προεδρεύει, 
παθολόγο, ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικά λειτουργά, εγκλημα- 
τολόγο και δικαστικά λειτουργά.

1S. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποφασίζει, μέσα σε ένα μήνα, 
για άλα τα κρίσιμα θέματα της διαβίωσης και μεταχείρισης των 
κρατουμένων και προοδιαγρόφει, επί πλέον, τις δυνατότητες α
δειών εξόδου ή άλλων μορφών ημιελεύθερης διαβίωσης.

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μεταχείρισης των κρατου
μένων με βάση την πιο πάνω έρευνα, γίνεται από το Επιστημονι
κό Συμβούλιο, τουλάχιστο κάθε 6 μήνες, ή και ενωρίτερα, αν το 
ζητήσει ο κρατούμενος.

20. Με την καθιέρωση του θεσμού του Επιστημονικού Συμβου
λίου, και την εκτεταμένη αρμοδιότητα του, εξασφαλίζεται ορθο
λογικότερη μεταχείριση του κρατούμενου, με την απαιτούμενη 
ευελιξία εξατομίκευση και προσαρμογή στα εκάστοτε νέα επιστη
μονικά δεδομένα.

21. Εξ άλλου, για την πληρέστερη γνώση της προσωπικότητας 
του κρατούμενου, ο γραμματέας του δικαστηρίου αποστέλλει στο 
κατάστημα κράτησης, μέσα σ ένα μήνα από την καταδίκη, αντί
γραφο των πρακτικών της καταδικασπκής απόφασης, καθώς και 
των εκθέσεων των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων 
που αφορούν στο πρόσωπο του κρατούμενου. Κι ακόμα, η κοινω
νική υπηρεσία και ο γιατρός του καταστήματος, μπορούν να ζη
τήσουν από τη δικογραφία, αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου 
που κρίνουν αναγκαίο για την εργασία τους.

22. Τέλος προβλέπεται ότι, μελλοντικά, όλα τα παραπάνω στοι
χεία που αφορούν τους κρατούμενους, θα περιληφθούν στον η
λεκτρονικό υπολογιστή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι 
αυτονόητο ότι τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα.

23. Ρητά καθιερώνεται η διάκριση των Καταστημάτων σε Κατα
στήματα Κράτησης, Ειδικά Καταστήματα (όπως Μονάδες Αγωγής 
Νέων, Κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης κλ,π.) και θεραπευτικά Κα
ταστήματα.

24. Το Κεφάλαιο 3 ( άρθρο 17-21) ρυθμίζει με τις αναγκαίες λε
πτομέρειες τα θέματα της εισαγωγής κρατουμένων και την ακο
λουθούμενη διαδικασία που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των 
κρατουμένων.

25. Το Κεφάλαιο 4 ( άρθρο 22-31) περιέχει τους όρους διαβίω
σης των κρατουμένων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της α
τομικής υγιεινής και της ιατρικής τους περίθαλψης.

26. Για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων αυτών συνιστάται 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Επιθεώρη
ση Υγειονομικού Ελέγχου, που προγραμματίζει σε συνεργασία με 
τους γιατρούς και οδοντιάτρους των καταστημάτων, το είδος και 
τον τρόπο παροχής της ιατρικής περίθαλψης.

Ακόμα, ο Επιθεωρητής ιατρός της Κεντρικής αυτής υπηρεσίας, 
επιθεωρεί και ελέγχει το υγιειονομικό προσωπικά των καταστη
μάτων κράτησης.

Σε κάθε κατάστημα κράτησης τοποθετείται τουλάχιστον ένας 
παθολόγος ένας ψυχίατρος και ένας νοσοκόμος.

27. Στα καταστήματα με περισσότερους απά 200 κρατούμενους, 
προβλέπεται η τοποθέτηση περισσοτέρων και σε αναλογία ενός 
νοσοκόμου για κάθε 50 επί πλέον κρατούμενους, ενός ψυχιάτρου 
για κάθε 100 επί πλέον κρατούμενους και ενός παθολόγου για κάθε 
200 επί πλέον κρατούμενους.

Επίσης, σε κάθε κατάστημα 200 και άνω κρατουμένων, υπηρε-
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ml τουλάχιστον ένας οδοντίατρος. Στα καταστήματα κράτησης 
yiMnutv προβλέπεται και ένας γυναικολόγος.

28. Για κάθε κρατούμενο, τηρείται ατομικό δελτίο υγείας που 
περιέχει όλα τα σχετικό με την υγεία του στοιχεία, και συνοδεύει 
τον κρατούμενο σε ενδεχόμενη μετακίνηση του σε άλλο κα
τάστημα.

Επίσης, σε κάθε κατάστημα τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο ιατρι
κών εξετάσεων κρατουμένων.

Με τις πιο πάνω διατάξεις, προστατεύεται η υγεία των κρατου
μένων υπό τον όρο ότι η διοίκηση, προβαίνει στους απαραίτητους 
διορισμούς.

29. Σχετικά με την απεργία πείνας, προβλέπεται ότι όταν ο α
περγός φθόσει σε στάδιο άμεσου κινδύνου, ζωής ή σοβαρής και 
μόνιμης βλάβης της υγείας του, μπορεί το Δικαστήριο εκτέλεσης 
των ποινών, λαμβάνοντας υπόψη την σύνολη προσωπικότητα του 
κρατουμένου, ίο σκοπό και τις επιδιώξεις του, καθώς και την εμ
μονή του στην απόφασή του, ν αποφασίσει την λήψη αναγκαίων 
μέτρων για τη διάσωσή του.

Έτσι, με την ανάθεση της τόσο λεπτής αυτής κρίσης στη δικα
στική λειτουργία, παρέχονται εγγυήσεις για ένα πιο ανθρωπιστι
κό και φιλελεύθερο τρόπο αντιμετώπισης του οριακού αιπού 
προβλήματος των κρατουμένων.

30. Η πλήρης διατροφή των κρατουμένων είναι υποχρέωση της 
πολιτείας. Επιτρέπεται όμως ο αυτούς να προμηθεύονται με δι
κή τους δαπάνη ορισμένα τρόφιμα, από έξω, με τη μεσολάβηση 
των υπηρεσιών του καταστήματος κράτησης.

Απαγορεύεται, πάντως, η παράδοση τροφών στους κρατούμε
νους, κατά το επισκεπτήριο για αποφυγή λαθραίας εισαγωγής ναρ
κωτικών ουσιών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων.

31. Οι κρατούμενοι δικαιούνται να φέρουν την ατομική τους εν
δυμασία και εάν δεν έχουν, λαμβάνουν από το κατάστημα. Ομοιό
μορφες στολές απαγορεύονται.

32. Στο κεφάλαιο 5 (άρθρα 32 - 43) καθορίζονται οι χώροι κρά
τησης και οι δυνατότητες για κοινωνική, πνευματική και φυσική 
αγωγή.

Τα καταστήματα κράτησης, είτε βρίσκονται σε αστικές περιο
χές είτε σε αγροτικές, πρέπει να είναι σε απόσταση ασφαλείας 
από τις κατοικημένες περιοχές, χωρίς όμως να αποκλείεται ή να 
δυσχεραίνεται η επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον.

33. Ο αριθμός των κρατουμένων σε κάθε κατάστημα δεν πρέ
πει να υπερβαίνει τα 300 άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
τα 500. Εξυπακούεται ότι τηρούνται πάντοτε οι προβλεπόμενοι κα
νονικοί όροι στέγασης και στελέχωσης των Καταστημάτων, για 
την ομαλή διαβίωση των κρατουμένων.

34. Η αγωγή των κρατουμένων αποβλέπει στην κοινωνική τους 
επανένταξη και πραγματοποιείται κυρίως με την ανάπτυξη των ψυ
χικών, σωματικών και πνευματικών ιδιοτήτων τους, την διατήρη
ση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας, την κατάλληλη 
εκπαίδευση και την μείωση, κατά το δυνατόν, των αρνητικών επι
δράσεων της στέρησης της ελευθερίας, έτσι ώστε να γίνουν υ
πεύθυνα και αυτοδύναμο άτομα. Η αγωγή αυτή γίνεται με την 
εκούσια συμμετοχή και συνεργασία των κρατουμένων, από εξει- 
δικευμένο προσωπικό με σύγχρονες και κατάλληλες επιστημονι
κές μεθόδους και προγράμματα, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, 
και με τη συνεργασία όλου του προσωπικού. Στην μεταχείριση των 
κρατουμένων περιλαμβάνονται, ειδικότερα, η κατάλληλη και προ
γραμματισμένη κοινωνική, πνευματική, θρησκευτική και φυσική 
αγωγή. Επίσης, η Ψυχαγωγία αποτελεί αντικείμενο ειδικής και λε
πτομερειακής ρύθμισης και αναγνωρίζεται ο ρόλος της ως σημαν
τικό μέσο αγωγής

35. Σχετικά με την εκπαίδευση, προβλέπεται, η λειτουργία, μέ
σα στα καταστήματα, πλήρους μονοτάξιου δημοτικού σχολείου 
κσθώς kci προγραμμάτων, επαγγελματικού προσανατολισμού και 
εκπαίδευσης, κανονικής ή ταχύρρυθμης, με τη συνεργασία των 
αρμοδίων κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων. Οι τίτλοι σπου
δών είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των άλλων σχολών της 
δηι όσιας ή επαγνελμτικής εκπαίδευσης και δεν αναγράφεται

ν -τσύς το ονομα του καταστήματος.

Οι σπουδές με αλληλογραφία επιτρέπονται χωρίς κανένα πε
ριορισμό.

36. Στο κεφάλαιο 6 (άρθρο 44 -57)«αβ(χερώνοντοι αισθητά Ακν- 
ρυμένες δυνατότητες επικοινωνίας των κρατουμένων με το ευρύ
τερο κοινωνικό περιβάλλον και εισόγονται σημαντικότατοι νέοι, 
για τον ελληνικό χώρο, θεσμοί. Αναγνωρίζεται η σύγχρονη επι
στημονική αντίληψη ότι η εξωιδρυμστική επικοινωνία αποτελεί ζω
τική ανάγκη, τόσο για τη διαβίωση ίων κρατουμένων στο 
κατάστημα, όσο και για τη βαθμιαία επανένταξή τους στην 
κοινωνία.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η καθιέρωση του θεσμού των αδειών 
απουσίας οι οποίες εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία στις Αγγλοσο- 
ξωνικές και Ευοωπαίκές χώρες. Εξ άλλου, ο θεσμός αυτός συνι- 
στάται από το συμβούλιο της Ευρώπης. Οι άδειες απουσίας 
διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και εκπαιδευτικές.

Σχετικά με τις άδειες απουσίας, επιλαμβάνεται, κστ'αρχήν, το 
Επιστημονικά Συμβούλιο. Χορηγούνται την πρώτη φορά από Ει
δική Επιτροπή, αποτελούμενη από Εισαγγελικό λειτουργό το Διευ
θυντή του καταστήματος και ένα κοινωνικό λειτουργό που είναι 
και ο εισηγητής στην Επιτροπή. Για τις επόμενες χορηγήσεις ο- 
δειών, αρμόδιος είναι ο διευθυντής του Καταστήματος, ύστερα 
από εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού. 'Οταν όμως συντρέχουν 
λόγοι άρνησης άδειας, τότε αποφαίνεται και πάλι η πιο πάνω Ε
πιτροπή.

37. Σημαντικότατος είναι, ακόμα, και ο νέος θεσμό-' της ημιε- 
λεύθερης διαβίωσης σε ειδικό κατάστημα Κράτησης ( Κέντρο Η- 
μι ελεύθερης Διαβίωσης). Γ ια το σκοπό αυτό, επιλέγονται οι 
κατάλληλοι κρατούμενοι στους οποίους παρέχεται έτσι η δυνα
τότητα να εργασθούν ή να εκπαιδευτούν. Εξ άλλου, προβλέπεται, 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η χορήγηση άδειας στον κρα
τούμενο, να κατοικήσει σε Κέντρο Ημιελεύθερης Διαβίωσης, εΦ’ό- 
οον έχει εξασφαλίσει εργασία εκτός Καταστήματος.

Γ ια την εφαρμογή των πιο πάνω θεσμών, ιδρύονται ως ανεξάρ
τητες μονάδες. Κέντρα Ημιελεύθερης Διαβίωσης Κρατούμενων, 
όπου η έκτιση της ποινής γίνεται σε καθεστώς περιορισμένης κσι 
ελεγχόμενης ελευθερίας. Το προσωπικό των κέντρων αυτών εί
ναι ειδικά εκπαιδευμένο και λειτουργεί με ειδικό εσωτερικό κα
νονισμό.

38. 'Αλλος, θεσπιζόμενος σημαντικότατος θεσμός είναι της τμη
ματικής εκτισης της ποινής κσθώς και της εργασίας για διάφο
ρους κοινωφελείς σκοπούς.

Ο θεσμός αυτός αφορά ποινές στερητικές της ελευθερίας μέ
χρι 18 μηνών που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και που ωστό
σο οι κατσδικασθέντες δεν έχουν κάνει χρήση της μετατροπής 
για λόγους κυρίως οικονομικούς. Στις περιπτώσεις αυτές οι κρα
τούμενοι, με αίτησή τους στο Δικαστήριο έκπσης των ποινών, μπο
ρούν νο αντικαταστήσουν την μετατραπείσα ποινή με τμηματική 
έκτιση της ποινής ή με εργασία στους παραπάνω κοινωφελείς 
φορείς.

Η τμηματική έκτιση της ποινής γίνεται κατό τις ημέρες του τέ
λους της εβδομάδας ή κατό τις ημέρες αργιών, εφ'όσον ο κρα
τούμενος εργάζεται ή σπουδάζει.

Η εργασίο για την κοινότητα, εξ άλλου, πραγματοποιείται σε 
ιδρύματα κρατικά ή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και 
έχει ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα.

Το Δικαστήριο εκτέλεσης των ποινών αποφασίζει για την χο
ρήγηση αυτών των μετατροπών της ποινής, ικχιερα από εισήγη
ση του Επιστημονικού Συμβουλίου του καταστήματος κράτησης.

39. Σχετικά με το θεσμό αυτό θεσπίζεται ακόμα και διάταξη του 
ουσιαστικού, ποινικού δικαίου, κατά την οποίο το ποινικό δικαστή
ριο της ουσίας μπορεί, σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση μέ
χρι 12 μηνών, αντί της μετατροπής σε χρηματική ποινή, νπ επιβάλει 
την τμηματική έκτιση της ποινής, όταν κρίνει ότι η κύρωση αυτή 
αρκεί για την αποτροπή του κατάδικου από την τέλεση άλλων ε
γκλημάτων και συντείνει στην κοινωνική του ένταξη.

Η τροποποίηση, με την διάταξη αοτή του Π.·Κ„ θεωρήθηκε α
ναγκαία, για να αντιμετωπισθεί από τώρα ο τόσον απαραίτητος 
εμπλουτισμός του παραδοσιακού συστήματος των κυρώσεων του
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Π.Κ., κατά τα πρότυπα ξένων νομοθεσιών, ο οποίος θα καθυστε
ρούσε ασφαλώς αν γινόταν στα πλαίσια μιας μελλοντικής τροπο
ποίησης του γενικού μέρους του Κώδικα.

40. Η απόλυση υπό όρο, θεσμός που έχει ατονήσει στην πρόξη 
παρά την αναμφίσβήτηση και. γενικό, αναννωρισμένη σημασία 
του. ρυθμίζεται λεπτομερώς και κατό τρόπον, ώστε να λειτουρ
γεί αποδοτικά και με τα αναγκαία εχέγγυο ασφαλείας.

41. Στο κεφάλαιο 7 (άρθρα 56 - 70) ρυθμίζεται το πρωταρχικής 
σημασίας θέμο της εργασίας των κρατουμένων με βάση τις σύγ
χρονες αντιλήψεις επιστήμης και πράξης.

Η εργασία του κρατούμενου καθιερώνεται ως δικαίωμα που έ
χει έναντι της πολιτείας, αλλά θεσπίζεται συγχρόνως και το πα
ράλληλο καθήκον του να εκτελεί την εργασία που του ανατίθεται.

Η εργασία του κρατούμενου αποσκοπεί στη διατήρηση ή επαύ- 
ξηση των ικανοτήτων του για την επιστροφή του στην κοινωνία. 
Πρεπει να μην είναι επικίνδυνη ή ανθυγιεινή, να είναι ακόμη επαρ
κής, παραγωγική και κατά το δυνατό, να συντελεί στην επαγγελ
ματική του εκπαίδευση. Δεν πρεπει. εξ άλλου, να έχει καταπιεστικά 
η κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Οι κρατούμενοι συμμετέχουν στην επιλογή του είδους της ερ
γασίας που θα εκτελέσουν, στα πλαίσια του κατάλληλου επαγγελ
ματικού προσανατολισμού, των αναγκών και των δυνατοτήτων του 
καταστήματος και της πειθαρχίας.

42. Σε κάθε κατάστημα κράτησης ουνιστάται επιτροπή εξατο- 
μίκευσης της εργασίας των κρατουμένων, αποτελούμενη από τρία 
μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον Διευυθυντή του κατα
στήματος, έναν ειδικευμένο στον επαγγελματικό προσανατολισμό 
και τον γιατρό του καταστήματος.

Η εργασία των κρατουμένων οργανώνεται, από το Κράτος ή 
Ν.Π.Δ.Δ. και πραγματοποιείται σε βιομηχανίες, αγροτοβιομηχα- 
νικές, βιοτεχνικές, αγροτικές μονάδες ή συνεταιρισμούς.

Οι κρατούμενοι μπορούν ακόμα, κατ'εξαίρεση, να εργάζονται 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία της διοίκησης του κα
ταστήματος κράτησης.

Επίσης, επιτρέπεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις να εργάζο
νται για δικό τους λογαριασμό, μέσα στα διάφορα εργαστήρια των 
καταστημάτων.

Οι όροι εργασίας των κρατουμένων: ωράριο, αμοιβή, όροι ασφα
λείας κ.τλ. ρυθμίζονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους ερ
γαζόμενους γενικά. Εάν όμως η εργασία έχει χαρακτήρα κυρίως 
εκπαιδευτικό, η αμοιβή μειώνεται ανάλογα.

Το 1/3 της αμοιβής αποδίδεται στο κράτος ως συμμετοχή για 
τις δαπάνες διαβίωσης του κρατουμένου στο κατάστημα. Το προ
σόν αυτό κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που χρησιμεύει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των κρατουμένων του καταστήματος.

43. Στο κεφάλαιο 8 (άρθρα 71-77) ρυθμίζεται κατά τον καλύτε
ρο δυνατό τρόπο, το λεπτό θέμα των μεταγωγών των κρατουμέ
νων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής μετακίνησή 
τους χωρίς, συγχρόνως, να θίγονται η αξιοπρέπεια και τ'ανθρώ- 
πινα δικαιώματα.

Ως λόγοι μεταγωγής προβλέπονται. εκτός από την τήρηση της 
τάξεως και ασφάλειας, προβλήματα υγείας κ.τλ. και η μεταγωγή 
-ε αίτηση του κρατούμενου ή πρόταση του Διευθυντή του κατα
στήματος για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς, εκπαιδευτι
κούς καθώς και για τοποθέτηση σε εργασία. Στις περιπτώσεις 
ουτές υπάρχει πάντα αντίστοιχη πρόταση της κοινωνικής υπηρε
σίας του καταστήματος.

Το κεφάλαιο 9 (άρθρα 78 - 90) προβλέπει τις αμοιβές και πει
θαρχικές κυρώσεις ως μέσο άσκησης της τάξης και πειθαρχίας 
στα καταστήματα.

Η απονομή βραβείων αποβλέπει στην επιβράβευση της προσπά- 
-ειας των κρατουμένων για καλή διαγωγή, επίδειξη πνεύματος 
αλληλοβοήθειας, προθυμίας για εργασία, αισθήματος ευθύνης και 
αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό 
Των κατασταμάτων και τους κρατούμενους.

Οι κυρώσεις αποσκοπούν στην ομαλή κοινή διαβίωση των κρα
τουμένων στο Κατάστημα. Περιορίζονται δε στα πλαίσια της νο
μιμότητας για αποφυγή κάθε καταχρηστικής ενάσκησης τους.

Ρητά καθορίζονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό: 
α) τα πειθαρχικά παραπτώματα (περιοριστικά), β) το είδος και η 
διάρκεια των πειθαρχικών κυρώσεων και γ) η αρμόδια αρχή που 
τα επιβάλλει.

Οι κρατούμενοι λαμβάνουν πάντα γνώση της αποδιδομένης 
ο αυτούς κατηγορίας και διατηρούν το δικαίωμα της υπεράσπι
σής τους.

Σωματικές ποινές, κράτηση σε σκοτεινά κελλιά, στέρηση ή ε
λάττωση τροφής και ομαδικές κυρώσεις απαγορεύονται.

Κατά την επιβολή της κύρωσης του περιορισμού, ο γιατρός ο
φείλει να επισκέπτεται καθημερινά τους ευρισκόμενους σε περιο
ρισμό και να αναφέρει γραπτώς στο Διευθυντή αν κρίνει αναγκαία 
την άρση της για λόγους σωματικής ή ψυχικής υγείας.

Η απονομή των αμοιβών και η επιβολή των σοβαρότερων πει
θαρχικών κυρώσεων γίνεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κα
ταστήματος, που συγκροτείται από τον Διευθυντή ως πρόεδρο, 
έναν κοινωνικό λειτουργό και ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Επι
στημονικού Συμβουλίου, εκλεγόμενο με κλήρωση για ένα χρόνο. 
Από την κλήρωση εξαιρείται ο δικαστής.

Η εκτέλεση οποιοσδήποτε πειθαρχικής κύρωσης μπορεί ν'ανα- 
σταλεί ή και να διακοπεί, προσωρινά, ή οριστικά, με απόφαση του 
οργάνου που την επέβαλε, αν κριθεί πως ο τιμωρημένος θα συ
γκρατηθεί στο μέλλον ασφαλέστερα στην πειθαρχία και στην κα
λή διαγωγή.

45. Στο κεφάλαιο 10, (άρθρο 91) εισάγεται ο σημαντικότατος θε
σμός της μεταϊδρυματικής αρωγής που αποβλέπει στη συστημα
τική μεταΐδρυματική συμπαράσταση της πολιτείας στους 
αποφυλακιζόμενους.

Υλοποιείται από την κοινωνική υπηρεσία των Καταστημάτων και 
από το ιδρυόμενο Κέντρο Προστασίας Αποφυλακιζομένων.

46. Το Κεφάλαιο. 11 (άρθρα 92 - 115) προβλέπει αναλυτικά, σε 
σειρά διατάξεων, τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού και τα αν
τίστοιχα καθήκοντα κάθε μιας χωριστά.

θεωρήθηκε σκόπιμη αυτή η κάπως εκτενής αναφορά στο νόμο, 
των θεμάτων των σχετικών με το προσωπικό για μεγαλύτερη κα
τοχύρωση της αποδοτικότητας τόυ έργου τους, θεωρείται αυτο
νόητο ότι στην επιλογή του προσωπικού των Καταστημάτων κάθε 
κατηγορίας συνεκτιμάται η καταλληλότητα της προσωπικότητάς 
τους, για την ιδιαιτερότητα του έργου που αναλαμβάνουν. Η κα
ταλληλότητα δε αυτή ελέγχεται ιδιαίτερα και κατά το στάδιο της 
δοκιμαστικής περιόδου.

Επίσης, ρητά προβλέπεται γιο το προσωπικό των καταστημά
των κράτησης όλων των ειδικοτήτων, η ανά διετία επιμόρφωσή 
του. Τα προγράμματα επιμόρφωσης οργανώνει το Υπουργείο Δι
καιοσύνης, με συμμετοχή εκπροσώπων από τους διδάσκοντες και 
το προσωπικό των καταστημάτων.

Με την διαταξη αυτή και τη σωστή εφαρμογή της, επιδιώκεται 
η πράγματι, κεφαλαιώδους σημασίας, για την επιτυχία κάθε σω
φρονιστικού συστήματος, εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου και 
της εξειδίκευσης του προσωπικού.

47. Με τις διατάξεις αυτές του Κώδικα, συμπληρούμενες με τους 
κανονισμούς των καταστημάτων και των αναγκαίων διαταγμάτων, 
θα καταστεί, πιστεύουμε, πιο ανθρώπινη και ομαλή η έκτιση των 
στερητικών ποινών της ελευθερίας. Επίσης, με τους νέους καθιε- 
ρούμενους θεσμούς, ενισχύεται σημαντικά η προσπάθεια επανα- 
κοινωνικοποίησης των κρατουμένων.

Αθήνα. 6 Μαίου 1988 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου, Πρόεδρος 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΙΝΕΛΛΗ. Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου, Μέλος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ, Εισσαγγελέας Πλημ/κών, Μέλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Δικηγόρος, Μέλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Δικηγόρος, Μέλος 
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ. Ψυχίατρος, Μέλος 
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. Διευθύντρια Υπ. Δ/σύνης, Μέλος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑΣ, Δ/ντής Δικ. Φυλακών Κορυδαλ

λού, Μέλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ, Κοινών.Λειτουργός, Μέλος


