ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Γενικά:
Οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονται
στο παρόν σχέδιο νόµου αναπτύσσονται σε δώδεκα άρθρα µαζί µε την ακροτελεύτια διάταξη. Με αυτά γίνεται
προσπάθεια παρεµβάσεων, µε επείγοντα χαρακτήρα, σε
ξεχωριστά πεδία κυρίως του ποινικού και σωφρονιστικού
δικαίου. Ο εξορθολογισµός της ποινικής καταστολής σε
κάθε όψη της εξυπηρετεί τόσο αντεγκληµατικά όσο και
δικαιοκρατικά αιτήµατα, αφού τη διατηρεί πρόσφορη και
σε ετοιµότητα για την τιµώρηση εκείνων των συµπεριφορών που πραγµατικά φέρουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερης απαξίας (βαρύ άδικο και αυξηµένη ενοχή).
Από όλες τις ρυθµίσεις προτάσσονται εκείνες που επιδρούν στις συνθήκες γύρω από το σωφρονιστικό σύστηµα, ένα πεδίο όπου τα τελευταία χρόνια ενδηµούν προβληµατικές καταστάσεις. Ιδίως, η δηµιουργία των Καταστηµάτων Κράτησης τύπου Γ΄, που επικρίθηκε πολύ από
το σηµαντικότερο µέρος της ποινικής και εγκληµατολογικής/σωφρονιστικής επιστηµονικής κοινότητας (βλ. την
από 10.10.2014 επιστολή 41 Μελών ΔΕΠ Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών σε Ελληνικά ΑΕΙ και σε πανεπιστήµια της αλλοδαπής προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων και τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης),, καθώς και από κοινωνικές κινήσεις, όξυνε τις αντιδράσεις απέναντι σε συνολικότερα χαρακτηριστικά του σωφρονιστικού συστήµατος. Εξάλλου, η συγκέντρωση σε ένα και µόνο χώρο
κρατουµένων που κρίνονται επικίνδυνοι, η προτίµηση
µιας φυλακής που µάλλον δεν βρίσκεται στον ασφαλέστερο τόπο και η δυσκαµψία στις µεταγωγές, αναιρούν
αντί να προσθέτουν ασφάλεια. Ο προορισµός τους να
λειτουργήσουν συµβολικά ως ένας δύσκαµπτος θεσµός
«πειθαρχείου», συνδεδεµένος µε κρίσιµες υποχωρήσεις
από θεµελιώδεις κατακτήσεις και δικαιώµατα στο χώρο
της φυλακής, η στήριξή τους σε αυθαίρετες κρίσεις περί
της «επικινδυνότητας» του κρατούµενου και στην άδικη
διπλή αξιολόγηση του είδους του εγκλήµατος, δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές µε βάση όσα αναλύθηκαν.
Άλλωστε, από τις δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες του
σωφρονιστικού συστήµατος, ιδίως από τον υπερπληθυσµό αυτών, συνεχίζει να παράγεται και ένας σηµαντικός
αριθµός καταδικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που, εκτός από
τη γέννηση της υποχρέωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για καταβολή σηµαντικών ποσών χρηµατικής ικανοποίησης, εν µέσω οικονοµικής κρίσης, αναδεικνύει –και
µάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο- την αδυναµία της να ανταποκριθεί στη διασφάλιση του απαιτούµενου επιπέδου
ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθηκών κράτησης στις
φυλακές. Η διαπίστωση αυτή αφορά µάλιστα ακόµη περισσότερο τις περιπτώσεις των κρατουµένων στο Νοσοκοµείο και στο Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού, αλλά
και τις περιπτώσεις ανάπηρων και εν γένει σοβαρά πασχόντων και ασθενών κρατουµένων, που, εκτός από το

βάρος της ποινής, φέρουν και το βάρος της πάθησής
τους. Η παρατήρηση αυτή ισχύει άλλωστε και για τους εξαρτηµένους από ναρκωτικές ουσίες που συµµετέχουν
σε θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης εντός της
φυλακής.
Παρότι η παρούσα προσπάθεια αποσυµφόρησης του
σωφρονιστικού συστήµατος φαίνεται να παρακολουθεί
µια σειρά από σχετικούς νόµους που εκδόθηκαν µε σταθερή συχνότητα την τελευταία δεκαετία (3346/2005,
3727/2008, 3772/2009, 3904/2010, 4043/2012, 4198/2013,
άρθρο 11 ν. 4274/2014), δεν εντάσσεται στη λογική αποσπασµατικής διαχείρισης των προβληµάτων, αλλά τίθεται ως η αναγκαία βάση για µια περαιτέρω παρέµβαση
στον χώρο αυτόν, στρατηγικής πνοής για όλο το σύστηµα της ποινικής καταστολής σε κάθε όψη του (νοµοθετική, δικαστική, σωφρονιστική) και κάθε λειτουργία του (αντεγκληµατική και εγγυητική/φιλελεύθερη).
Εποµένως, κύρια στόχευση του παρόντος σχεδίου νόµου είναι η ελάφρυνση των δυσµενών παραγόντων του
σωφρονιστικού συστήµατος ως αναγκαία προϋπόθεση
µιας επιγενόµενης αναπροσαρµογής και εκλογίκευσής
του µέσα από παρεµβάσεις που θα επακολουθήσουν και
θα είναι ακόµη πιο δοµικές.
Περαιτέρω, αναγκαίες παρεµβάσεις γίνονται σε βασικούς πυλώνες του Δικαίου των Ανηλίκων, µε στόχο την
ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων δραστών,
αφού ο εγκλεισµός διατηρείται µόνο σε πολύ βαριά εγκλήµατα που αν τελούνταν από ενήλικο θα τιµωρούνταν ως κακουργήµατα µε ισόβια κάθειρξη. Η παρέµβαση αυτή ακολουθεί το πρότυπο της προώθησης εναλλακτικών της κράτησης µέτρων και συµβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών του εγκλεισµού, όπως η
κοινωνική περιθωριοποίηση, ιδίως µε το στιγµατιστικό
βάρος που την ακολουθεί, και ο ερχοµός σε επαφή µε
χώρους όπου µπορεί να λειτουργήσουν διαδικασίες εκµάθησης της εγκληµατικής δραστηριότητας. Αυτή η παρέµβαση κρίνεται αναγκαία µεταξύ άλλων και λόγω του
ότι συνιστά προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στα
διεθνώς νοµοθετικά κρατούντα, όπως παρακάτω ειδικότερα αναλύεται.
Τέλος, η εφαρµογή στην πράξη, τόσο στα δικαστήρια
όσο και στα καταστήµατα κράτησης του ν. 4139/2013
«Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74), τα τελευταία δύο χρόνια ανέδειξε διστακτικές διαθέσεις απέναντί του και δηµιουργία ορισµένων
προβληµάτων, µεταξύ άλλων και λόγω κάποιων ασαφειών. Με την παρούσα νοµοθετική παρέµβαση γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης και ταυτόχρονα προσαρµογής
της σχετικής νοµοθεσίας προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται σε άλλα άρθρα του παρόντος σχεδίου νόµου.
Β. Επί των Άρθρων:
Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 καταργούνται τα «καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου», καθώς θεωρείται απολύτως επαρκές το προϋφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για τη
µεταχείριση του συνόλου των κρατουµένων, ενώ η δηµιουργία αυτού του τύπου φυλακών, όπως προαναφέρθηκε, δηµιούργησε αντί να λύσει προβλήµατα.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 του ν. 4274/2014 «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές στον ισχύοντα
Σωφρονιστικό Κώδικα (ν. 2776/1999) σχετικά µε τις προ-
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ϋποθέσεις εισαγωγής, παραµονής, αλλά και τους όρους
διαβίωσης στα «καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου». Για
τις διατάξεις αυτές ασκήθηκε έντονη κριτική από την
πλειονότητα των ειδικών επιστηµόνων (ποινικολόγων
και εγκληµατολόγων), µε αναφορές σε πρόδηλα ζητήµατα συνταγµατικότητας στο πεδίο των αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας. Με το άρθρο 1 παράγραφος
1 του παρόντος σχέδιου νόµου αίρονται οι παραπάνω αντιφάσεις που προκαλούν ρωγµές στο Κράτος Δικαίου
και καταργούνται τα «καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου»,
καθώς θεωρείται απολύτως επαρκής η αντιµετώπιση του
συνόλου των κρατουµένων από το υφιστάµενο θεσµικό
πλαίσιο. Σηµειώνεται ότι ήδη µε την διάταξη του άρθρου
11 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999) υπάρχουν
ρητές και σαφείς προβλέψεις για την αντιµετώπιση των
κρατουµένων που δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα
στην κοινή διαβίωση και στην εν γένει εύρυθµη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήµατος.
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα
Με το άρθρο 2 του προτεινόµενου νόµου δίνεται η δυνατότητα να ρυθµιστούν µια σειρά από θέµατα που αφορούν στην ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των «φιλοξενούµενων» αλλοδαπών στις ελληνικές φυλακές, καθώς
και στην επιεικέστερη µεταχείριση ασθενών, αναπήρων
και υπερηλίκων κρατουµένων που λόγω της κατάστασης
της υγείας τους βιώνουν τις συνθήκες εγκλεισµού ακόµα δυσµενέστερα.
Μέτρα για την ελαχιστοποίηση του εγκλεισµού των ανηλίκων (παράγραφοι 1, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 2
του παρόντος σχεδίου νόµου):
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µια σειρά από ρυθµίσεις
για τους ανηλίκους µε στόχο τον περιορισµό στο ελάχιστο των στερητικών της ελευθερίας ποινών και την ενίσχυση των µέτρων διαπαιδαγώγησης και αρωγής. Η
διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
νέων µειώνεται και επιδιώκεται ο εγκλεισµός να επιβάλλεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για αδικήµατα
που απειλούνται µε ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα αυξάνεται το κατώτατο όριο έναρξης της ποινικής ευθύνης
και ενισχύονται οι δυνατότητες που δίνει ο νόµος για
την επιβολή αναµορφωτικών µέτρων εκπαιδευτικού και
διαπαιδαγωγικού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 τροποποιούνται τα άρθρα 54, 124, 126 παρ. 1, 127 παρ. 1 και 130 παρ. 1 του
Ποινικού Κώδικα. Τις τελευταίες δεκαετίες επιδιώκεται
στις Ευρωπαϊκές, κυρίως, χώρες η ανανέωση του ποινικού δικαίου των ανηλίκων µε την ενίσχυση των µέτρων
διαπαιδαγώγησης και αρωγής και τον περιορισµό στο ελάχιστο των στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει στη Διεθνή Σύµβαση για τα
Δικαιώµατα του Παιδιού, κείµενο υπερνοµοθετικής ισχύος, που κυρώθηκε στην Ελλάδα µε τον
ν.
2101/1992, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι η σύλληψη,
κράτηση ή φυλάκιση των ανηλίκων θα πρέπει να αποτελεί το έσχατο µέτρο και για το ελάχιστο αναγκαίο διάστηµα (άρθρο 37 παράγραφος 2). Ωστόσο και σε µη συµβατικού χαρακτήρα κείµενα, όπως στο Γενικό Σχόλιο
(General Comment) No 10/2007της Επιτροπής Δικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, τονίζεται ότι η δικαιοσύνη
των ανηλίκων θα πρέπει να προωθεί τη χρήση των εναλ-

λακτικών της κράτησης µέτρων προς όφελος τόσο των ίδιων των ανηλίκων όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.
Παράλληλα, η ανάγκη αποµάκρυνσης του κινδύνου περιθωριοποίησης µέσω της κράτησης και επανεµφάνισης
παραβατικών συµπεριφορών σε συνδυασµό µε αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών, τα οποία δείχνουν ότι η εφαρµογή εξωιδρυµατικών µέτρων είναι αποτελεσµατικότερη από τον εγκλεισµό ως προς την πρόληψη της υποτροπής των ανηλίκων, επιβάλλουν την περιορισµένη εφαρµογή του ποινικού σωφρονισµού και την αντικατάστασή του µε µέτρα, όπου η προτεραιότητα θα δίνεται
στην διαπαιδαγώγηση έναντι της ποινής µε σεβασµό
των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας.
Υπό την οπτική αυτή οι νέες διατάξεις του άρθρου 2
προσδίδουν πλέον το χαρακτήρα της εξαίρεσης στην επιβολή του ποινικού σωφρονισµού, καθώς επιβάλλεται
µόνο σε εκείνες τις κακουργηµατικές πράξεις, που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ενώ για όλες
τις υπόλοιπες πράξεις, που κινούνται σε πεδία χαµηλότερης βαρύτητας εγκληµατικότητας επιβάλλονται µόνο
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα. Ωστόσο, ειδικά το
αναµορφωτικό µέτρο της τοποθέτησης σε Ίδρυµα Αγωγής µπορεί να αντικατασταθεί µε ποινικό σωφρονισµό
για τους ποινικά υπεύθυνους ανηλίκους, δηλαδή αυτούς
που έχουν ηλικία δέκα πέντε έως δέκα οκτώ ετών, εφόσον τους έχει επιβληθεί για πράξη, που είναι κακούργηµα και εµπεριέχει στοιχεία βίας εάν διαφεύγει επανειληµµένα από το Ίδρυµα Αγωγής και ο ποινικός σωφρονισµός κρίνεται απολύτως αναγκαίος ή τελέσει εκ νέου
πράξη που είναι κακούργηµα που εµπεριέχει στοιχεία
βίας. Αξίζει δε να σηµειωθεί, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη σε πρόσφατη Έκθεσή – Αυτοψία στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Κορίνθου, υποστηρίζει, ότι θα πρέπει
να επιδιωχθεί η κατάργηση της κράτησης των ανηλίκων
σε φυλακές ενώ η διατήρησή της θα πρέπει να προβλέπεται µόνο για ελάχιστες περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων, όπως λ.χ. εγκλήµατα κατά της ζωής και αποκλειστικά ως έσχατη λύση για αυτούς που έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους (βλ. Έκθεση Επίσκεψης - Αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη, στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Κορίνθου, Μάρτιος
2015).
Ταυτόχρονα µε την αύξηση του κατώτατου ορίου έναρξης της ποινικής ευθύνης από τα 13 στα 15 χρόνια, ο
έλληνας νοµοθέτης ευθυγραµµίζεται µε τις προβλέψεις
άλλων ευρωπαϊκών έννοµων τάξεων αλλά και µε τη σύσταση των Στοιχειωδών Κανόνων των Ηνωµένων Εθνών
για την Απονοµή της Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους (Κανόνες του Πεκίνου) να µην καθορίζεται η ηλικία έναρξης σε
πολύ πρώιµο στάδιο.
Επίσης τροποποιείται η προηγούµενη πρόβλεψη του
άρθρου 130 του Ποινικού Κώδικα και το αναµορφωτικό
µέτρο της τοποθέτησης στο ίδρυµα αγωγής παύει αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
του υπαιτίου, καθώς είχε παρατηρηθεί, ότι µε την προηγούµενη ρύθµιση του άρθρου 3 του ν. 3860/2010 παραµένουν στο ίδρυµα αγωγής ανήλικοι µικρής ηλικίας από
οκτώ ετών µαζί µε µετεφήβους έως και είκοσι πέντε ετών, γεγονός που αλλοιώνει τον εκπαιδευτικό – διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα του ιδρύµατος, το οποίο άλλωστε
αποτελεί δοµή ηµιελεύθερης διαβίωσης.
Λαµβάνεται πρόνοια ώστε οι ως άνω ευεργετικές διατάξεις περιορισµού της επιβολής του ποινικού σωφρονισµού στα αδικήµατα τους άρθρου 127 παράγραφος 1 να
καταλαµβάνει και εκείνους τους ανηλίκους, που είτε κα-
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τά το χρόνο δηµοσίευσης του νόµου έχουν καταδικαστεί
είτε είναι προσωρινά κρατούµενοι, παρέχοντας τη δυνατότητα να απολυθούν µε βούλευµα του αρµόδιου συµβουλίου πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής
ενώ παρόµοια ρύθµιση προβλέπεται και για τους ενήλικες πλέον κρατούµενους εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3
της ποινής του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης.
Τέλος καταργείται η τοποθέτηση σε ίδρυµα αγωγής, εκείνων των ανηλίκων, που δεν έχουν τελέσει πράξη, που
θα αποτελούσε κακούργηµα ή πληµµέληµα αν την τελούσε ενήλικος, µε την αιτιολογία ότι διαβιούν σε κοινωνικό περιβάλλον ατόµων τα οποία τελούσαν καθ’ έξη ή
κατ’ επάγγελµα αξιόποινες πράξεις. Εξάλλου, το µέτρο
υπό στοιχεία ιβ΄ του άρθρου 122 ΠΚ δεν παύει ως ένα
βαθµό να είναι περιοριστικό της ελευθερίας και ως δυσµενές προϋποθέτει την προηγούµενη διάπραξη αξιόποινης πράξης.
Μέτρα για τους «φιλοξενούµενους» αλλοδαπούς κρατουµένους (παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος σχεδίου
νόµου):
Στις φυλακές της χώρας παραµένουν, σήµερα, εκτός
των κρατουµένων, και 506 «φιλοξενούµενοι» υπό απέλαση αλλοδαποί, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι έχουν εκτίσει την ποινή τους, είναι σε δυσµενέστερο νοµικό καθεστώς, αφού δεν υπόκεινται πλέον στις εγγυήσεις του
σωφρονιστικού κώδικα. Αυτή η «φιλοξενία»-κράτηση
µπορεί να διαρκέσει, σήµερα, µέχρι 18 µήνες, διάστηµα
που είναι εξαιρετικά παρατεταµένο, επιβαρύνει το σωφρονιστικό σύστηµα και αντιβαίνει τόσο στην αρχή της
αναλογικότητας όσο και στις προστατευτικές διατάξεις
του Συντάγµατος και της ΕΣΔΑ.
Με το άρθρο 2 του παρόντος νοµοσχεδίου, τροποποιείται το άρθρο 74 του Ποινικού Κώδικα και θεσµοθετείται
η υποχρέωση των αρχών να δρουν έγκαιρα, δηλαδή πέντε µήνες πριν τον χρόνο της υφ’ όρον απόλυσης, ώστε
να προετοιµάζεται η απέλαση (π.χ. έκδοση ταξιδιωτικών
εγγράφων) ή να διαπιστώνεται το ανέφικτο αυτής. Παράλληλα τίθεται ανώτατο όριο κράτησης ενός µήνα ή το
πολύ τριών µηνών, αν ο αλλοδαπός παρεµποδίζει την
προετοιµασία της απέλασής του. Διευκολύνεται έτσι η
οµαλή λειτουργία των φυλακών µε την αποσυµφόρηση
από άτοµα που δεν εκτίουν πλέον ποινές και τηρούνται
ταυτόχρονα οι συνταγµατικές εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας και οι θεµελιώδεις αρχές του ποινικού
δικαίου. Η τροποποίηση άλλωστε αυτή ήταν επιβεβληµένη και για την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας µας µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ όσο και µε τις Γνωµοδοτήσεις ανώτερων και ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών (ΓνΕισΑΠ 2/1993, ΓνΕισΕφΠειρ 522/2000, ΓνΕισΑΠ 3/2006) και µε τα Πορίσµατα του Συνηγόρου του
Πολίτη (Πόρισµα 1382/2000, Έγγραφο Αυτοψίας στη
Δ/ση Αλλοδαπών Αττικής 25.1.2011).
Ευνοϊκά µέτρα για ασθενείς, υπερήλικες και άτοµα µε
αναπηρίες (παράγραφοι 2, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 2
του παρόντος σχεδίου νόµου):
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπονται
µια σειρά από αναγκαίες ρυθµίσεις για τη λήψη πρόσθετων µέτρων επιείκειας για τις ειδικές οµάδες των ασθενών κρατουµένων, των υπερηλίκων, των ατόµων µε αναπηρίες και των εξαρτηµένων που συµµετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης. Οι δυσχερείς
συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στα καταστήµατα
κράτησης βιώνονται από τα άτοµα αυτά ακόµα δυσµενέ-

στερα, καθώς το σωφρονιστικό σύστηµα αδυνατεί έως
τώρα να τους παρέχει προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες
ανάγκες τους υποδοµές και όρους κράτησης, καθώς και
την αναγκαία ιατρική περίθαλψη. Προκειµένου να υπάρχει µια άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος παράλληλα µε την αναζήτηση λύσεων στην κατεύθυνση των δοµικών παρεµβάσεων, το νοµοσχέδιο προβλέπει µια σειρά
από διατάξεις που διευρύνουν τη δυνατότητα κατ’ οίκον
έκτισης της ποινής και προβλέπουν ευµενέστερες ρυθµίσεις για την απόλυση των κρατουµένων αυτών υπό όρο
και τον ευεργετικό υπολογισµό των ηµερών ποινής.
Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής προβλέπεται ήδη στο
άρθρο 56 εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα για άτοµα που
έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας
τους. Ο θεσµός της κατ’ οίκον έκτισης είναι ένας σύγχρονος σωφρονιστικός θεσµός που υιοθετήθηκε στη χώρα µας για να παράσχει τη δυνατότητα εναλλακτικής έκτισης της ποινής σε κρατουµένους των οποίων ο εγκλεισµός σε κατάστηµα κράτησης θα ήταν υπέρµετρα
δυσανάλογος λόγω της ηλικίας τους ή της σοβαρής κατάστασης της υγείας τους. Μετά την παρούσα ρύθµιση,
η οποία αποτελεί πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη,
τροποποιείται το άρθρο 56 του Ποινικού Κώδικα και δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί ο θεσµός και να τύχει εφαρµογής και για ποινές µεγαλύτερης διάρκειας, καθώς
µάλιστα το όριο µετατροπής της ποινής σε χρήµα έχει ανέλθει στα πέντε έτη.
Περαιτέρω, σηµαντικές τροποποιήσεις επέρχονται στο
άρθρο 110Α Π.Κ. Η ρύθµιση επεκτάθηκε σε όλες τις κατηγορίες πασχόντων ατόµων που αντιµετωπίζονται ενιαία στις παρούσες ρυθµίσεις, δηλαδή: α) σε κρατούµενους µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και β) σε κρατούµενους µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εφόσον
εξαιτίας της αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησής τους για λόγους υγείας η κράτησή τους σε κατάστηµα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής. Παρόλα αυτά, εκτιµήθηκε ότι, για περιπτώσεις που το ύψος της επιβληθείσας ποινής
είναι ιδιαίτερα µεγάλο, η αντιµετώπιση θα έπρεπε να είναι κατ’ αρχάς διαφοροποιηµένη. Ειδικότερα, όταν εκτίεται πρόσκαιρη κάθειρξη αν έχει εκτιθεί µε οποιοδήποτε
τρόπο το ένα πέµπτο της ποινής, και όταν εκτίεται ποινή
ισόβιας κάθειρξης αν ο κρατούµενος έχει αναπηρία µεγαλύτερη από ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και έχει εκτίσει µε οποιοδήποτε τρόπο δέκα έτη, είναι δυνατόν να απολυθεί. Στην περίπτωση της ισόβιας κάθειρξης
ο απολυόµενος εκτίει το υπόλοιπο της ποινής του στην
κατοικία του, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 56
Π.Κ., όπου άλλωστε, πλέον, ρητά καλύπτεται το κενό ως
προς τη δυνατότητά του να λαµβάνει από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών άδεια εξόδου από την κατοικία του
για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας ή νοσηλείας.
Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται µετά από αίτηση
του καταδίκου από το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο. Ο
εισαγγελέας µετά την υποβολή της αίτησης διατάσσει
ειδική πραγµατογνωµοσύνη για τη διακρίβωση των σχετικών προϋποθέσεων και την πιστοποίηση του ποσοστού
αναπηρίας, µόνο στην περίπτωση που αυτό δεν είναι ήδη
βεβαιωµένο από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), ώστε να αποφεύγονται περιττές ταλαιπωρίες
των κρατουµένων, και τα υποβάλλει µε την πρότασή του
στο συµβούλιο.
Επιπρόσθετα µε το παρόν άρθρο τροποποιούνται οι
παράγραφοι 1, 2 και 6 του άρθρου 105 του Ποινικού µας
Κώδικα και µειώνεται το ελάχιστο όριο που απαιτείται
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για τη δυνατότητα απόλυσης υπό όρο των κρατουµένων
µε ποινή ισόβιας κάθειρξης κατά ένα (1) έτος. Η ρύθµιση
αυτή κρίνεται αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί η
σχετική ελάφρυνση του σωφρονιστικού συστήµατος η οποία είναι προαπαιτούµενο ώστε να επιχειρηθεί στη συνέχεια ολοκληρωµένη παρέµβαση για την αντιµετώπιση
των χρόνιων προβληµάτων του σωφρονιστικού συστήµατος. Σηµειώνεται, άλλωστε, ότι ενόψει της αυξηµένης
συχνότητας επιβολής της ποινής της ισόβιας κάθειρξης
τα τελευταία χρόνια και του µεγάλου αριθµού κρατουµένων που εκτίουν αυτή στα σωφρονιστικά καταστήµατα
της χώρας (υπολογίζεται ότι ανέρχονται στον αριθµό
των 1.000 και ότι συνιστά αναλογικά το µεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη) περιορίζεται σηµαντικά η απειλή
της και στο Σχέδιο Νέου Ποινικού Κώδικα.
Το παρόν άρθρο προβλέπει επίσης την τροποποίηση
της παραγράφου 7 του άρθρου 105 για τον ευεργετικό υπολογισµό ηµερών ποινής. Με το ισχύον καθεστώς προβλέπεται ο ευεργετικός υπολογισµός ηµερών ποινής για
ορισµένες κατηγορίες βαρέως πασχόντων κρατουµένων, για κρατουµένους µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, καθώς και για τις µητέρες που κρατούνται µαζί µε
τα ανήλικα (µέχρι 3 ετών) παιδιά τους για το λόγο ότι αδυνατούν λόγω της κατάστασής τους να εργασθούν στο
κατάστηµα κράτησης και να τύχουν της εφαρµογής των
σχετικών διατάξεων. Επιπλέον, ο ευεργετικός υπολογισµός ηµερών ποινής επεκτείνεται και στην κατηγορία
των κρατουµένων που νοσηλεύονται για τουλάχιστον
τέσσερις µήνες σε νοσοκοµείο ή θεραπευτικό κατάστηµα, καθώς και στους κρατούµενους µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εφόσον κριθεί µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 110 Α ΠΚ ότι δεν δύνανται να
αυτοεξυπηρετηθούν λόγω της κατάστασης της υγείας
τους. Η επέκταση αυτή κρίνεται δικαιοπολιτικά αναγκαία, καθώς υφίστανται και για αυτή την κατηγορία
κρατουµένων οι ίδιοι λόγοι αδυναµίας να εργαστούν και
να τύχουν των διατάξεων περί ευεργετικού υπολογισµού της ποινής. Για λόγους οµοιότητας προς αυτές τις
περιπτώσεις ο ίδιος θεσµός επεκτείνεται και σε όσους
κρατούµενους απαγορεύεται ύστερα από γνωµάτευση
του ιατρού του καταστήµατος η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που µπορεί βάσιµα να προκαλέσει σοβαρή
και µόνιµη βλάβη στην υγεία τους και σε εκείνους που
νοσηλεύονται σε θεραπευτικά καταστήµατα ή νοσοκοµεία εφόσον η νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις µήνες. Τέλος, ο ευεργετικός υπολογισµός επεκτείνεται: α) σε κρατουµένους που συµµετέχουν σε πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης των κατ’ άρθρο 51 φορέων από ναρκωτικά, καθώς λόγω της συµµετοχής τους σε αυτό αδυνατούν να εργαστούν αλλά και
για να υποστηριχθεί η θεραπευτική τους προσπάθεια, καθώς και β) σε κρατούµενους αστυνοµικών τµηµάτων ή αστυνοµικών διευθύνσεων για όσο διάστηµα διαρκεί η
κράτησή τους στους χώρους αυτούς, ενόψει του δυσµενέστερου χαρακτήρα του τρόπου κράτησης που εφαρµόζεται εκεί. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 αποσαφηνίζεται το ζήτηµα του ευεργετικού υπολογισµού
της ποινής, ο οποίος πλέον είναι καθολικός, δηλαδή
προσµετράται και στην λήξη ποινής, τη µετατροπή και
την αθροιστική έκτιση των ποινών.
Τέλος προστίθεται τελευταία παράγραφος 8 στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα. Με την προτεινόµενη διάταξη λαµβάνεται µέριµνα ώστε να µην διακόπτεται ο ευεργετικός υπολογισµός ηµερών ποινής λόγω εργασίας

για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει αδυναµία του κρατουµένου να εργαστεί λόγω νοσηλείας του στο Νοσοκοµείο
Κρατουµένων Κορυδαλλού, στο Ψυχιατρείο Κορυδαλλού, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυµα της χώρας.
Ποινές για αδικήµατα τελούµενα εντός των καταστηµάτων κράτησης και κατά την άδεια (παράγραφος 4 του
άρθρου 2 του παρόντος σχεδίου νόµου):
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο
94 του Ποινικού Κώδικα έτσι ώστε να αποκλείεται η συγχώνευση ποινών που επιβλήθηκαν για τα αδικήµατα που
αναφέρονται σε αυτήν και τελέστηκαν από κρατουµένους εντός καταστήµατος κράτησης κατά τη διάρκεια
της κράτησής τους ή κατά το χρόνο άδειας. Με τη ρύθµιση αυτή, που αποτελεί πρόταση τόσο της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών όσο και της Οµοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, επιχειρείται να αντιµετωπιστούν τα
φαινόµενα βίας µεταξύ των κρατουµένων, καθώς και µεταξύ κρατουµένων και προσωπικού των καταστηµάτων
κράτησης, αλλά και να προστατευθεί η υγεία και η ζωή
των κρατουµένων. Η βία εντός των φυλακών είναι πρόβληµα που επιδεινώνεται λόγω των ιδιαίτερα δυσχερών
συνθηκών στα καταστήµατα κράτησης, ενώ είναι ένα από τα θέµατα που έχει απασχολήσει την Επιτροπή για
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας του Συµβουλίου
της Ευρώπης στις πρόσφατες εκθέσεις της (CPT, 2009,
2011) και γι’ αυτό κρίνεται επιβεβληµένη η στοχοθετηµένη αυτή ρύθµιση. Τέλος, µε την αθροιστική έκτιση ποινής
για αδικήµατα που τελούνται κατά την άδεια, προστατεύεται και θωρακίζεται καλύτερα ο θεσµός των αδειών
και ταυτόχρονα το µέτρο λειτουργεί αποτρεπτικά σε επίπεδο πρόληψης.
Έγκληµα άρθρου 312 Π.Κ. «Πρόκληση βλάβης µε συνεχή σκληρή συµπεριφορά» (παράγραφος 15 του άρθρου 2 του παρόντος σχεδίου νόµου).
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντικαθίσταται το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα (έως σήµερα υπό τον τίτλο: σωµατική βλάβη ανηλίκων). Ποινικοποιείται η συνεχής σκληρή συµπεριφορά εφόσον προξενεί όχι µόνο σωµατική κάκωση αλλά και βλάβη της σωµατικής ή ψυχικής
υγείας σε άτοµα οποιασδήποτε ηλικίας. Βαρύτερη ποινή,
υπό την επιφύλαξη σχετικής ρήτρας επικουρικότητας, επιβάλλεται αν το θύµα είναι ανήλικο ή ανυπεράσπιστο ή
ήταν υπό την επιµέλεια ή την εξουσία του δράστη, καθώς και αν η βλάβη προήλθε από παραµέληση των υποχρεώσεων του δράστη (εγκατάλειψη). Η λέξη «κακόβουλα» συνιστά αξιολογική έννοια και µάλιστα ιδιαίτερα αόριστη και για αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε από τη φράση συστηµατική παραµέληση. Επισηµαίνεται πάντως ότι
η πράξη µεταξύ ανηλίκων παραµένει ατιµώρητη εκτός εάν υπάρχει διαφορά ηλικίας άνω των τριών ετών, καθώς
οι συµπεριφορές αυτές µεταξύ ανηλίκων της ίδιας ηλικίας θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µέτρα διαπαιδαγώγησης και όχι εµπλοκής µε τον ποινικό νόµο.
Η νοµοθετική αυτή εξέλιξη κρίνεται αναγκαία για την
προστασία εννόµων αγαθών, κυρίως ενός συγκεκριµένου κύκλου ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (ανήλικων και
νεαρών ενήλικων), απέναντι σε ένα σύνθετο είδος εγκληµατικής συµπεριφοράς που υλοποιείται µε επαναλαµβανόµενο –συνεχή, σκληρό τρόπο (συνήθως άσκηση
σωµατικής και ψυχολογικής βίας –εκφοβισµού, που υποδαυλίζονται και από ρατσιστικές αντιλήψεις και στερεότυπα). Άλλωστε, η ποινική αυτή καταστολή συµβιβάζεται
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µε τη βασική αρχή της αντιµετώπισης του ποινικού δικαίου ως ultima ratio, αφού ενεργοποιείται µόλις µε την επέλευση ορισµένων βλαπτικών αποτελεσµάτων, όπως η
σωµατική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωµατικής και ψυχικής υγείας.
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του κώδικα ποινικής δικονοµίας
Με την παράγραφο 1, καταργείται η πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 45Α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας περί καταβολής χρηµατικού ποσού µέχρι 1.000
ευρώ σε µη κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νοµικό πρόσωπο. Σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία για τη χώρα, η
επιβολή ενός µέτρου µε οικονοµικό περιεχόµενο απευθύνεται σε έναν εξαιρετικά περιορισµένο πληθυσµό ανηλίκων, ενώ και η παιδαγωγική του λειτουργία φαίνεται
περιορισµένη, καθώς το µέτρο θα υλοποιείται από τους
έχοντες τη γονική µέριµνα των ανηλίκων και λιγότερο από τους τελευταίους.
Με την παράγραφο 2, τροποποιείται η παράγραφος 2
του άρθρου 239 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και
προβλέπεται ρητά ότι και ο ανήλικος κατηγορούµενος έχει πρόσβαση στην έκθεση που συντάσσουν οι επιµελητές ανηλίκων συλλέγοντας τις απαιτούµενες πληροφορίες µετά από εντολή του ενεργούντος την ανάκριση, καθώς η προϋπόθεση αυτή είναι απαραίτητη για την ικανοποιητική άσκηση των υπερασπιστικών του δικαιωµάτων.
Με την παράγραφο 3, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και καταργείται η προηγούµενη ρύθµιση της επιβολής του µέτρου της τοποθέτησης σε ίδρυµα
αγωγής ως περιοριστικού όρου αντί της προσωρινής
κράτησης, καθώς είχε κατακριθεί από τη θεωρία ότι επρόκειτο ουσιαστικά για επιβολή προσωρινής κράτησης
µε άλλη ονοµασία (βλ. σχετικά Χ. Δηµόπουλος-Κ. Κοσµάτος, Δίκαιο Ανηλίκων, 2η έκδ., 2010,σ.165.), µε εξαίρεση την περίπτωση, όπου ο ανήλικος παραβιάζει τα εξωιδρυµατικά µέτρα που του έχουν επιβληθεί καθιστώντας µόνο τότε δυνατή την αντικατάστασή τους µε το
µέτρο της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα.
Επίσης, τροποποιείται (µε την παράγραφο 6) η παράγραφος 6 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και περιορίζεται η επιβολή της προσωρινής κράτησης ποσοτικά, µόνο στις πράξεις για τις οποίες επιβάλλεται ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
ενώ προβλέπεται (παράγραφος 7) δικαίωµα εφέσεως κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος και στον ανήλικο σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις των άρθρων 37 παράγραφοι
2 και 40 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ στοιχ. Ν της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
Καταργείται (παράγραφος 10) η καταγραφή των αναµορφωτικών µέτρων στο ποινικό µητρώο, καθώς πρόκειται για αθωωτικές αποφάσεις και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να διαιωνίζονται νοµικές και στιγµατιστικές συνέπειες των ποινών, όπως είναι η καταγραφή στο ποινικό
µητρώο.
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά
Το νοµοσχέδιο προβλέπει µια σειρά από ρυθµίσεις που
διευκολύνουν την επιλογή της απεξάρτησης αντί της

φυλακής. Ειδικότερα, πέρα από τον ευεργετικό υπολογισµό ηµερών ποινής για κρατουµένους που συµµετέχουν
σε πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικά, µε
στόχο να υποστηριχθεί η θεραπευτική τους προσπάθεια,
ο οποίος ήδη προβλέπεται µε την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα µε το
άρθρο 2 του παρόντος νοµοσχεδίου, το παρόν άρθρο περιλαµβάνει σειρά ρυθµίσεων που εξειδικεύονται παρακάτω:
Α) Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 31 του ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων
ουσιών και άλλες διατάξεις» ώστε να εφαρµόζεται πιο αποτελεσµατικά η δυνατότητα των προσωρινά κρατούµενων ατόµων οι οποίοι το επιθυµούν, να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραµµα απεξάρτησης εντός θεραπευτικών καταστηµάτων ή ειδικών καταστηµάτων κράτησης ή
καταστηµάτων κράτησης ή ειδικών τµηµάτων αυτών όπου λειτουργεί τέτοιο. Περαιτέρω διευκολύνεται η συµµετοχή, µε την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, σε ειδικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης.
Τέλος, η αναλογική εφαρµογή του άρθρου 34 παράγραφος 3 του νόµου επελέγη για την καλύτερη σύνδεση της
θεραπείας του κρατούµενου µε τον κατάλληλο χώρο όπου µπορεί να αναπτυχθεί αυτή και την παροχή κάθε
σχετικής διευκόλυνσης σε αυτόν. Οι ίδιες σκέψεις επέδρασαν και στις τροποποιήσεις που επιχειρήθηκαν στα
άρθρα 34 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4139/2013.
Β) Αντικαθίσταται η ρύθµιση του άρθρου 32 της παρ. 1
του ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις», η οποία υπήρξε νοµοθετικά ατελής
δηµιουργώντας δυσχέρειες εφαρµογής.
Η σηµασία της προτεινόµενης ρύθµισης εντοπίζεται
και στην περίπτωση δεκάδων πρώην κρατουµένων που
έχουν ενταχθεί (µε βάση το άρθρο 32) ή ολοκληρώσει
(µε βάση το άρθρο 33) θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης και, παρότι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο αναστολής, εξακολουθούν να επιβαρύνονται µε επαχθείς βεβαιωµένες χρηµατικές ποινές. Ο ίδιος θεσµός επεκτείνεται
άλλωστε πιά ρητά και στο άρθρο 35 του σχετικού νόµου.
Γ) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4139/2013 για λόγους οµοιοµορφίας της
χρησιµοποιούµενης ορολογίας.
Δ) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και το στοιχείο α΄
της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4139/2013 «Νόµος περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» προκειµένου να τύχουν ευρύτερης εφαρµογής οι διατάξεις περί
αναστολής εκτέλεσης της ποινής µε την εισαγωγή σε
θεραπευτικό πρόγραµµα για πράξεις που πάντως τελέστηκαν πριν την έναρξη της θεραπευτικής προσπάθειας.
Ε) Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και
άλλες διατάξεις» προκειµένου το τεκµήριο, όσων έχουν
ολοκληρώσει µε επιτυχία θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης ότι ήταν εξαρτηµένοι κατά την εισαγωγή τους
σε αυτό είχαν αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, να επεκταθεί και στο προηγούµενο χρονικό
διάστηµα αυτής, όπως πραγµατικά συµβαίνει, αφού η
διαδικασία της εξάρτησης προϋποθέτει και λογικά µια
µακρόχρονη εξακολούθηση της εν λόγω συµπεριφοράς.
ΣΤ) Αντικαθίσταται το άρθρο 34 του ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»,
ώστε στο ίδιο πνεύµα µε τις αλλαγές του άρθρου 31 περίπτωση β΄, να εφαρµόζεται πιο αποτελεσµατικά η δυνατότητα των καταδικασθέντων οι οποίοι το επιθυµούν, να
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παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραµµα απεξάρτησης εντός θεραπευτικών καταστηµάτων ή ειδικών καταστηµάτων κράτησης ή καταστηµάτων κράτησης ή ειδικών τµηµάτων αυτών όπου λειτουργεί τέτοιο, ενώ διευκολύνεται
η συµµετοχή των κρατουµένων, µε την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, σε ειδικό συµβουλευτικό
πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης. Ως προς την
παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» διευκρινίζονται ορισµένα σηµεία που ήταν ασαφή στην ήδη υπάρχουσα διάταξη και διευκολύνεται η απεξάρτηση κρατούµενων και για άλλα εγκλήµατα πέραν των αναφεροµένων
στο άρθρο 32 της παρ. 1 του ν. 4139/2013. Επελέγη ορισµένη σύνδεση της διάρκειας του χρόνου αυτού µε τις
προσωπικές ανάγκες απεξάρτησης, όπως αυτές θα κρίνονται από τον υπεύθυνο του σχετικού προγράµµατος.
Ζ) Αντικαθίσταται το άρθρο 35 του ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»
µε στόχο την ευθυγράµµισή του µε την επιεικέστερη αναδιατύπωση του άρθρου 105 Π.Κ., όπως συµβαίνει µε
το άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος, αλλά και
τη συναρµογή των ευνοϊκών έννοµων συνεπειών που
περιλαµβάνονται εδώ µε τις προβλέψεις του άρθρου 4
(«έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης»), ώστε να µπορούν να λειτουργούν τα
προβλεπόµενα κίνητρα για την απεξάρτηση. Ειδικότερα,
για όσους έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεν απαιτείται πια
η συµπλήρωση ελάχιστου χρόνου παραµονής 1/5 στο
κατάστηµα κράτησης. Η διάταξη αυτή διατηρεί και στοιχεία αντεγκληµατικά, και µάλιστα ειδικοπροληπτικά, αφού στηρίζεται στη θεώρηση ότι η διαδικασία της απεξάρτησης µπορεί αποτελεσµατικότερα να συµβάλλει
στην αποτροπή του εγκλήµατος, ενώ άλλωστε εκ των
πραγµάτων η διαδικασία της θεραπείας καταλαµβάνει
σηµαντικό - σχεδόν αντίστοιχο των προβλέψεων της
προϊσχύουσας ρύθµισης - χρονικό διάστηµα. Τέλος, καταργείται η παράγραφος 5 του εν λόγω άρθρου, αφού οι
περιπτώσεις που αφορούσε η σχετική ρύθµιση υπάγονται πια στη γενική πρόβλεψη του άρθρου 105 ΠΚ. Με
τον τρόπο αυτόν θεωρείται ότι αίρονται διαφοροποιήσεις στην αντιµετώπιση καταδικασθέντων σε ισόβια κάθειρξη για πράξεις του ν. 4139/2013 έναντι άλλων περιπτώσεων κρατουµένων στους οποίους επιβάλλεται η ίδια ποινή. Κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο, καθώς µε το ισχύον καθεστώς αφενός επαναξιολογείτο ανεπίτρεπτα
το είδος του εγκλήµατος που τελέστηκε, αφετέρου παραβλεπόταν η ειδικοπροληπτική δυναµική της σύνδεσης
της απεξάρτησης µε την υφ΄ όρον απόλυση Άλλωστε, η
νέα παράγραφος 5 του άρθρου 35 του ν. 4139/2013 που
αφορά τις βεβαιωµένες ποινές είναι απαραίτητη για την
ευθυγράµµιση µε το πνεύµα της διάταξης του άρθρου 32
της παρ. 1 γ΄ του ίδιου νόµου, όπως ήδη είχε, αλλά και
µε βάση το νέο περιεχόµενό της.
Η) Τροποποιείται το άρθρο 51 του ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».
Στο παρόν άρθρο προστέθηκε στους εγκεκριµένους οργανισµούς και φορείς για την υλοποίηση των δράσεων
του άρ. 30 και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικοµανών
Κρατουµένων Ελεώνα Θήβας, ώστε να µη γίνεται δυσµενής διάκριση σε βάρος των κρατουµένων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό και οι οποίοι µέχρι σήµερα
δεν µπορούσαν να απολαύσουν των ευεργετικών διατάξεων του νόµου.

Άρθρο 5
Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 17 του
ν. 2298/1995 (Α΄ 62) και συγκεκριµένα η περίπτωση β΄
της παραγράφου 4 και η παράγραφος 10 ενώ καταργείται η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου. Κατ’ αρχάς ορίζεται ότι η τοποθέτηση στο Ίδρυµα Αγωγής επιβάλλεται ως
περιοριστικός όρος µόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 282 ΚΠΔ και αναφορικά µε την
άδεια δοκιµασίας ή άδεια για λόγους υγείας, που χορηγούνται από τον Δικαστή Ανηλίκων σε όσους έχουν εισαχθεί στα Ιδρύµατα Αγωγής, ορίζεται ότι ο σχετικός
χρόνος άδειας υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης του αναµορφωτικού µέτρου του άρθρου 122 παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ ΠΚ. Επίσης, καταργείται η παράγραφος 5 του
ως άνω άρθρου, η οποία επέτρεπε την τοποθέτηση ανηλίκου στο Ίδρυµα Αγωγής στο πεδίο της πρόληψης.
Άρθρο 6
Έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση των
καταστηµατων κράτησης
Αποτελεί κοινή διαπίστωση τόσο εθνικών αρχών και
οργανισµών (Διακοµµατική Επιτροπή της Βουλής, Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα
του Ανθρώπου) όσο και διακρατικών (Επιτροπή Επιτροπή
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης - CPT), ότι οι συνθήκες υπέρµετρου συνωστισµού που επικρατούν στα καταστήµατα
κράτησης της χώρας δηµιουργούν αβίωτες συνθήκες εγκλεισµού που δεν συνάδουν µε τις αρχές του κράτους
δικαίου. Εξάλλου οι πρόσφατες συνεχείς καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εκτός του ότι επιφέρουν
µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό αποτελούν και µεγάλης ηθικής βαρύτητας κύρωση
που καλεί τόσο σε άµεσες όσο και σε µακροπρόθεσµες
σε βάθος χρόνου παρεµβάσεις. Οι συνθήκες κράτησης επιδεινώνονται έτι περαιτέρω από χρόνιες δυσλειτουργίες του σωφρονιστικού συστήµατος, οι οποίες απαιτούν
µακροχρόνιο σχεδιασµό και οργάνωση προκειµένου να
αντιµετωπιστούν µε όρους αντεγκληµατικής αποτελεσµατικότητας. Αν και είναι γνωστό ότι τα έκτακτα µέτρα
αποσυµφόρησης δεν οδηγούν στην επίλυση του προβλήµατος αλλά αποτελούν µια προσωρινή λύση, η παρούσα ρύθµιση κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπιστεί µε άµεσο και αποτελεσµατικό
τρόπο η ακραία υπερφόρτωση που επικρατεί σήµερα στα
καταστήµατα κράτησης της χώρας. Έτσι, µε το παρόν
άρθρο, το οποίο επαναλαµβάνει ρυθµίσεις που επιχειρήθηκαν και τα προηγούµενα έτη, µεταξύ άλλων µε τους
πρόσφατους νόµους 4043/2012 και 4274/2014, καθορίζονται οι προϋποθέσεις απόλυσης κρατου ένων ε τον
όρο της ανάκλησης έτσι ώστε να υπάρξει η απολύτως αναγκαία αποσυ φόρηση των καταστη άτων κράτησης,
λαµβάνοντας παράλληλα µέριµνα για την ειδικοπροληπτική επίδραση της διάταξης στη συµπεριφορά των απολυοµένων αφού προβλέπεται η έκτιση του υπολοίπου
της ποινής σε περίπτωση που υποπέσουν σε νέο εκ δόλου αδίκηµα και καταδικαστούν αµετάκλητα σε ποινή
στερητική της ελευθερίας µεγαλύτερη των δύο ετών εντός πέντε ετών από την απόλυσή τους.

7
Άρθρο 7
Μετατροπή ανεκτέλεστων αποφάσεων
Με το προτεινόµενο άρθρο ορίζεται ότι ποινές στερητικές της ελευθερίας που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη
και δεν έχουν εκτελεσθεί ούτε ετατραπεί έχρι τη
δη οσίευση του νό ου δύνανται να ετατραπούν σε
χρη ατικές. Με τη ρύθµιση αυτή εκκαθαρίζονται ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις πράγµα που θα συµβάλει
στην αποσυµφόρηση των υπηρεσιών του συστήµατος
ποινικής δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι αµελητέα η εισροή
εσόδων στα ταµεία του κράτους που αναµένεται από την
εφαρµογή. Το παρόν άρθρο επαναλαµβάνει αντίστοιχες
ρυθµίσεις προηγούµενων ετών που επιδίωξαν να αντιµετωπίσουν µε ανάλογο τρόπο το ζήτηµα αυτό και ιδίως
των νόµων 3346/2005 και 4198/2013. Περαιτέρω, δίνεται
η δυνατότητα σε καταδικασθέντες που στη σύγχρονη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία αδυνατούν να καταβάλουν το ποσό της µετατροπής της ποινής τους σε χρήµα,
να τύχουν της εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα. Το σηµείο αυτό είναι σηµαντικό ιδίως ενόψει της πρόβλεψης
δυνατότητας µετατροπής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 9
Στο άρθρο 9 θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη νόµου
για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης στα οποία θα υλοποιηθούν τα µέτρα
της παραγράφου 1 των άρθρων 122 και 123 του Ποινικού
Κώδικα µε την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγµάτων, µετά από πρόταση των αρµόδιων Υπουργών.
Άρθρο 10
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η απολύτως αναγκαία στελέχωση των καταστηµάτων κράτησης, έτσι ώστε να αναβαθµιστούν οι παροχές υγείας και συµβουλευτικής προς τους κρατούµενους, αλλά και οι συνθήκες
ασφαλούς διαβίωσης και προστασίας τόσο για τους κρατούµενους όσο και για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστηµάτων. Η ανεπαρκής στελέχωση τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε σωφρονιστικό προσωπικό αποτελεί πάγια διαπίστωση τόσο εθνικών όσο και υπερεθνικών
αρχών, ενώ υπάρχουν ήδη πτέρυγες εν λειτουργία καταστηµάτων κράτησης, καθώς και νέα καταστήµατα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση, αλλά δεν µπορούν
να τεθούν σε λειτουργία λόγω έλλειψης προσωπικούς,
όπως αυτό στο Νικηφόρο Δράµας.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
Στο άρθρο 8 διατυπώνονται ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα για λόγους ουσιαστικής δικαιοσύνης και οµαλής µετάβασης στο νεότερο νοµοθετικό καθεστώς. Αναφέρονται σε διαφορετικά πεδία των κύριων ζητηµάτων
που ρυθµίζονται µε το σχέδιο νόµου, δηλαδή:
α) προσωρινά κρατούµενους ή εκτίοντες ποινή στερητική της ελευθερίας ανήλικους (παράγραφοι 1 έως 6), β)
κρατούµενους για δικαστική απέλαση που δεν έχει καταστεί εφικτή (παρ. 7), γ) απολυθέντες κατ’ άρθρο 110Α
Π.Κ., δ) στην αναδροµική ισχύ του ευεργετικού υπολογισµού των ηµερών ποινής για τους παλαιότερους και
τους νέους λόγους αυτού, όπως διαµορφώνονται στο
άρθρο 105 παρ. 7 ΠΚ.
Στο ίδιο άρθρο επίσης θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη νόµου για την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών µε περιεχόµενο τη
ρύθµιση ζητηµάτων περί των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιµων ηµερών, ηµερήσιας και νυχτερινής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες,
προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το ως άνω προσωπικό και το προσωπικό της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης
Τέλος στην παρ.12 του εν λόγω άρθρου προβλέφθηκε
η παράταση της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 µέχρι
31.12.2016 κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία µηχανοργάνωσης του αρµόδιου Τµήµατος του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 11
Η κατάργηση της θέσης του µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. θα επιφέρει αφενός µεν οικονοµικό
όφελος µέσω της µείωσης της σχετικής δαπάνης, καθώς
επίσης και ευελιξία στο έργο του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. Βούτσης

Α.Ν.Δ. Μπαλτάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Ν. Κοτζιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Βαρουφάκης

Π. Κουρουµπλής
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση
των καταστηµάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 1
Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ΄ τύπου
1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και 7, 2 και 3 του ν.
4274/2014 (Α΄ 147) καταργούνται. Επίσης, καταργείται
το π.δ. 168 /2014, o Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Καταστηµάτων Κράτησης και Αυτοτελών Τµηµάτων
Γ΄ Τύπου, καθώς και κάθε άλλη διάταξη κατά το µέρος
που αναφέρονται στα «καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Σωφρονιστικού Κώδικα
(ν. 2776/1999) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα γενικά καταστήµατα κράτησης διακρίνονται σε
Α΄ και Β΄ τύπου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 11, στα καταστήµατα
Α΄ τύπου κρατούνται οι υπόδικοι, οι κρατούµενοι για
χρέη και οι κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης και στα Β΄ τύπου κρατούνται όλοι οι υπόλοιποι κρατούµενοι.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
1. Το άρθρο 54 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 54
Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ούτε είναι µικρότερη από δύο.»
2. Το άρθρο 56 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 56
1. Με ιδιαίτερους νόµους κανονίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των ποινών, που προβλέπουν τα άρθρα 38 και 5155, καθώς επίσης και των µέτρων ασφάλειας που προβλέπουν τα άρθρα 69-72.
2. Εκείνος στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ή
κάθειρξης έως δέκα (10) ετών και έχει υπερβεί το εβδοµηκοστό πέµπτο (75ο) έτος της ηλικίας του, εκτίει την
ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του, εκτός
αν µε ειδική αιτιολογία κριθεί ότι η έκτιση της ποινής σε
κατάστηµα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί αυτός από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµάτων. Εάν το πιο πάνω όριο ηλικίας έχει
συµπληρωθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποφασίζει το συµβούλιο πληµµελειοδικών µετά από αίτηση του καταδικασµένου.
3. Οι εκτίοντες ποινή στην κατοικία τους δύνανται να
λαµβάνουν άδεια εξόδου από αυτήν από τον εισαγγελέα
πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας ή νοσηλείας. Οι ίδιοι υποχρεούνται να
εµφανίζονται το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας τους. Αν παραλείψουν
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την υποχρέωσή τους αυτή, ο εισαγγελέας έκτισης της
ποινής, εκτιµώντας τη συχνότητα των παραλείψεων και
τους λόγους στους οποίους οφείλονται, µπορεί να: α)
προβαίνει σε συστάσεις, β) διατάξει την έκτιση µέρους
της ποινής τους που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα
(1) µήνα στο κατάστηµα κράτησης ή γ) διατάξει την έκτιση της ποινής τους στο κατάστηµα κράτησης. Η διάταξη
του άρθρου 105 έχει και εδώ ανάλογη εφαρµογή.»
3. Το άρθρο 74 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 74
1. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη, εάν
κρίνει ότι η παραµονή του στη χώρα δεν συµβιβάζεται
προς τους όρους της κοινωνικής συµβίωσης, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος του εγκλήµατος για το οποίο
καταδικάστηκε, το βαθµό της υπαιτιότητάς του, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής,
το χρόνο παραµονής του στο ελληνικό έδαφος, τη νοµιµότητα ή µη της παραµονής του, την εν γένει συµπεριφορά, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την ύπαρξη
οικογένειας και γενικότερα το βαθµό ένταξης αυτού
στην ελληνική κοινωνία. Αν ο αλλοδαπός κατά το χρόνο
τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλασή του
λαµβάνεται υπόψη και η τυχόν νόµιµη εγκατάσταση και
παραµονή της οικογένειάς του στη χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένεια του διαµένει στην αλλοδαπή, ο
υφιστάµενος στη χώρα προορισµού σοβαρός κίνδυνος
κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του. Η απέλαση εκτελείται αµέσως µετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση
από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόµενη ποινή.
2. Το δικαστήριο µπορεί, επίσης, να διατάξει την απέλαση από τη χώρα κάθε αλλοδαπού στον οποίο επιβλήθηκε µέτρο ασφάλειας των άρθρων 69, 71 και 72. Σε αυτή την περίπτωση, η απέλαση µπορεί να διαταχθεί σε αντικατάσταση αυτών των µέτρων.
3. Το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού δράστη επιβάλλει σε αυτόν απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα, για χρονικό διάστηµα έως δέκα
(10) ετών. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών του τόπου του
δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, µετά από γνώµη
της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, µπορεί να επιτρέψει
την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα ύστερα από αίτησή του, αφού περάσει µια τριετία από την εκτέλεση
της απέλασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρονικός περιορισµός
του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάµο µε Έλληνα υπήκοο,
για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί ο γάµος, καθώς και σε
περίπτωση παλιννοστούντος ελληνικής καταγωγής. Το
συµβούλιο αποφαίνεται αµετάκλητα και µπορεί να εξετάσει νέα αίτηση για επιστροφή µόνο µετά την πάροδο
ενός (1) έτους από την απόρριψη της προηγούµενης.
4.α. Η απέλαση εκτελείται µε ενέργειες των αρµόδιων
αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία
περί αλλοδαπών, καθώς και τους κανόνες του διεθνούς
και του ευρωπαϊκού δικαίου. Πέντε (5) µήνες πριν από τη
συµπλήρωση του χρόνου για την υφ΄ όρον απόλυση του

κρατούµενου, ο διευθυντής του καταστήµατος κράτησης
υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά τον εισαγγελέα
πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης, ώστε ο τελευταίος να παραγγείλει αµέσως στην αρµόδια αστυνοµική αρχή τη διερεύνηση του εφικτού της απέλασης και την
προετοιµασία για την υλοποίησή της. Τουλάχιστον ένα
(1) µήνα πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου για την
υφ’ όρον απόλυση, η αρµόδια αστυνοµική αρχή αναφέρει, µε αιτιολογηµένη έκθεσή της, στον εισαγγελέα του
τόπου κράτησης εάν η απέλαση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η απέλαση είναι εφικτή, εκτελείται αµέσως
µετά την υφ’ όρον απόλυση ή την έκτιση της ποινής του
κρατουµένου. Με αιτιολογηµένη διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης, η κράτηση
µπορεί να παραταθεί για ένα (1) µήνα µόνο από το χρόνο
της υφ’ όρον απόλυσης ή έκτισης της ποινής, εφόσον η
διαδικασία απέλασης έχει ξεκινήσει και πρόκειται να εκτελεστεί µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Μετά την
παρέλευση του χρόνου αυτού και εφόσον η απέλαση
δεν έχει πραγµατοποιηθεί, µε διάταξη του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλεται υποχρεωτικά η απέλαση του αλλοδαπού, του επιβάλλονται οι όροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
100 ή ορισµένοι από αυτούς και ο κρατούµενος απολύεται αµέσως.
β. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός παρεµποδίζει την
προετοιµασία της αποµάκρυνσής του, αρνούµενος να
συνεργαστεί µε τις αρχές και να αποκαλύψει τα πραγµατικά του στοιχεία, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του
τόπου κράτησης µπορεί να παρατείνει την κράτησή του
µέχρι και τρεις (3) µήνες από το χρόνο της υφ’ όρον απόλυσης ή έκτισης της ποινής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση α΄, ο αλλοδαπός παραµένει µέχρι την εκτέλεση της απέλασής του σε ειδικό χώρο του
καταστήµατος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήµατος ή σε ειδικό χώρο των αστυνοµικών αρχών που δηµιουργούνται για το σκοπό αυτόν, µε εντολή του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης. Κατά της
εισαγγελικής διάταξης που παρατείνει την κράτηση, ο
κρατούµενος µπορεί να υποβάλει προσφυγή, για την οποία αποφαίνεται αµετάκλητα ο αρµόδιος εισαγγελέας
εφετών µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Μετά την παρέλευση του τριµήνου, µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλεται υποχρεωτικά η απέλαση του αλλοδαπού, του επιβάλλονται οι όροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 100 ή ορισµένοι από αυτούς και ο κρατούµενος απολύεται αµέσως.
γ. Όταν η απέλαση καταστεί εφικτή κατά την αιτιολογηµένη γνώµη της αστυνοµικής αρχής, η απόφαση αναστολής αυτής ανακαλείται µε την ίδια διαδικασία που εκδόθηκε και διατάσσεται η κράτηση του αλλοδαπού για
την πραγµατοποίηση της απέλασης για χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαπέντε (15) ηµερών.
5. Εάν, σύµφωνα µε την αιτιολογηµένη έκθεση της αστυνοµικής αρχής κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, η απέλαση δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως επειδή: α) ο αλλοδαπός είναι ανιθαγενής ή
ζητεί διεθνή προστασία ή απολαµβάνει διεθνή προστασία, ή β) δεν λειτουργεί ή δεν συνεργάζεται η προξενική
αρχή της χώρας καταγωγής του ή γ) η χώρα του δεν συνιστά ασφαλή προορισµό ή τυχόν επιστροφή συνιστά
παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ ή δ) δεν τον δέχεται
η χώρα καταγωγής του, τότε, µετά την υφ’ όρον απόλυ-
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ση ή την έκτιση ποινής, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών
του τόπου κράτησης αναστέλλει υποχρεωτικά µε διάταξή του την απέλαση, επιβάλλει τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 ή ορισµένους
από αυτούς και ο κρατούµενος απολύεται αµέσως. Όταν
η απέλαση καταστεί εφικτή, εφαρµόζεται αναλόγως η
περίπτωση γ΄ της προηγούµενης παραγράφου.
6. Αυτός που παραβιάζει τον όρο ή τους όρους που
του έχουν επιβληθεί από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών κατά την αναστολή της απέλασης, τιµωρείται µε την
ποινή του άρθρου 182 παρ. 1.»
4. Στο άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για κακουργήµατα
ή µε δόλο τελούµενα πληµµελήµατα και εµπεριέχουν άσκηση σωµατικής βίας και έχουν διαπραχθεί από κρατούµενους εντός των καταστηµάτων κράτησης κατά άλλων
κρατουµένων ή υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες µετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούµενος ο
υπαίτιος.»
5. Το άρθρο 105 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) προκειµένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δεκαεννέα έτη».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το χρονικό διάστηµα των τριών πέµπτων περιορίζεται στα δύο πέµπτα της ποινής που επιβλήθηκε και
προκειµένου για ισόβια κάθειρξη, τα δεκαεννέα έτη περιορίζονται σε δεκαπέντε έτη, αν ο κατάδικος έχει υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας του. Το χρονικό
διάστηµα των δεκαπέντε ετών προσαυξάνεται κατά τα
δύο πέµπτα των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά.
Σε κάθε περίπτωση όµως, ο κατάδικος µπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει δεκαεννέα έτη. Μετά τη συµπλήρωση
του εξηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε ηµέρα παραµονής του σε σωφρονιστικό κατάστηµα υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ηµέρες εκτιόµενης ποινής. Αν ο κατάδικος εργάζεται, κάθε ηµέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέον µισή ηµέρα εκτιόµενης ποινής. Αν για τους καταδίκους αυτούς προκύπτει
από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισµός, εφαρµόζονται εκείνες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε καταδίκους για το έγκληµα
της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί
να ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 1492/1950, Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.»
7. Η παρ. 6 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή
που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Προκειµένου
για ποινές κάθειρξης δεν µπορεί να χορηγηθεί πάντως
στον κατάδικο η υπό όρο απόλυση, αν δεν έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το ένα τρίτο της ποινής που του επιβλήθηκε και,
σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαπέντε έτη. Το χρονικό διάστηµα του ενός τρίτου ή, σε περίπτωση ισόβιας

κάθειρξης, των δεκαπέντε ετών, προσαυξάνεται κατά τα
δύο πέµπτα των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά.
Σε κάθε περίπτωση όµως ο κατάδικος µπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει δεκαεννέα έτη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκληµα της εσχάτης προδοσίας, για
τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν.
2058/1952. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το
έγκληµα της παραγράφου 1 του άρθρου 299, εφόσον η
πράξη τελέσθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής τους
σε σωφρονιστικό κατάστηµα.»
8. Η παρ. 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κάθε ηµέρα κράτησης κρατουµένων που πάσχουν
από ηµιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή
έχουν υποβληθεί σε επέµβαση µεταµόσχευσης καρδιάς,
ήπατος, νεφρού ή µυελού ή είναι φορείς του συνδρόµου
επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από
κακοήθη νεοπλάσµατα ή από νεφρική ανεπάρκεια για
την οποία γίνεται τακτική αιµοκάθαρση ή από φυµατίωση
κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ηµέρες εκτιόµενης ποινής.
Το ίδιο ισχύει και για: α) κρατούµενους µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, β) κρατούµενους µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, που δεν µπορούν να εργαστούν,
εφόσον κρίνεται ότι η παραµονή τους στο κατάστηµα
κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναµίας
αυτοεξυπηρέτησης, γ) κρατούµενους στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από γνωµάτευση του ιατρού του
καταστήµατος η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που
µπορεί βάσιµα να προκαλέσει σοβαρή και µόνιµη βλάβη
στην υγεία τους, δ) κρατούµενους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά καταστήµατα ή νοσοκοµεία εφόσον
η νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις
µήνες, ε) κρατούµενες µητέρες για όσο διάστηµα έχουν
µαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατούµενους που
συµµετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριµένου, κατά το άρθρο
51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), οργανισµού και ζ) κρατούµενους για όσο διάστηµα διαρκεί η κράτησή τους σε χώρους αστυνοµικών τµηµάτων ή αστυνοµικών διευθύνσεων.
Η διακρίβωση της αναπηρίας στις περιπτώσεις α΄ και
β΄ γίνεται µε τη διαδικασία της ειδικής πραγµατογνωµοσύνης της παραγράφου 3 του άρθρου 110Α. Ο ευεργετικός υπολογισµός διενεργείται από τον αρµόδιο δικαστικό λειτουργό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 46 παρ. 1
του Σωφρονιστικού Κώδικα και λαµβάνεται υπόψη εκτός
από την υφ’ όρον απόλυση και για τη λήξη της έκτισης
της ποινής, τη µετατροπή της σε χρηµατική ποινή ή κοινωφελή εργασία ή την αθροιστική έκτιση των ποινών.»
9. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Σε κάθε περίπτωση, η προσµέτρηση για τον ευεργετικό υπολογισµό των ηµερών ποινής των καταδίκων ή
υποδίκων δεν διακόπτεται λόγω νοσηλείας στο Νοσοκοµείο Κρατουµένων, στο Ψυχιατρείο Κρατουµένων Κορυδαλλού, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυµα.»
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10. Το άρθρο 110Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 110Α
1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται ανεξαρτήτως της
συνδροµής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106,
εφόσον ο κατάδικος νοσεί από σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε τακτική αιµοκάθαρση ή από ανθεκτική φυµατίωση ή είναι τετραπληγικός ή έχει υποστεί
µεταµόσχευση ήπατος, µυελού και καρδιάς ή πάσχει από
κακοήθη νεοπλάσµατα ή από κίρρωση του ήπατος µε αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή από
γεροντική άνοια έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό έτος
της ηλικίας.
2. Η απόλυση χορηγείται, ανεξαρτήτως της συνδροµής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106 και στις
πιο κάτω ειδικές περιπτώσεις: α) στους καταδίκους µε
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, β) στους καταδίκους
µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εφόσον κρίνεται ότι
η παραµονή τους στο κατάστηµα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης.
Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, απαιτείται να έχει
εκτιθεί µε οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέµπτο της ποινής. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης ο κρατούµενος, αν
έχει εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο δέκα έτη και διαθέτει ποσοστό αναπηρίας 80% ή παραπάνω, εκτίει το υπόλοιπο της ποινής του στην κατοικία του, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 56 και θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν
περάσουν δέκα έτη από την απόλυση.
3. Η διακρίβωση των προϋποθέσεων των παραγράφων
1 και 2 γίνεται µετά από αίτηση του κρατούµενου από το
αρµόδιο συµβούλιο πληµµελειοδικών ή, στην περίπτωση
κρατούµενου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, από το
συµβούλιο εφετών. Ο εισαγγελέας, µετά την υποβολή
της αίτησης, διατάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη για
τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1
και 2 και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, αν
αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η κατά τα άνω ειδική πραγµατογνωµοσύνη ή η βεβαίωση από το ΚΕΠΑ υποβάλλεται από τον
εισαγγελέα στο αρµόδιο συµβούλιο µαζί µε την πρότασή
του. Κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου εφετών
µπορεί να ασκηθεί αναίρεση. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε
την ως άνω ειδική πραγµατογνωµοσύνη καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας.
4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108, η απόλυση υπό όρο κατά τις παραγράφους 1 και 2 σηµειώνεται
στο Ποινικό Μητρώο του καταδίκου, χορηγείται µόνο µία
φορά και επεκτείνεται αυτοδικαίως σε όλες τις συντρέχουσες στην έκτιση ποινές, για τις οποίες µπορεί να καθοριστεί συνολική ποινή κατ’ άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
5. Η καταδίκη κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας για
πράξη που τελέστηκε πριν την έναρξη της έκτισης της
ποινής, για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση υπό όρο,
δεν επιφέρει την ανάκληση της απόλυσης.
6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός της επιβολής ισόβιας κάθειρξης, δύναται να επιβληθεί µόνο ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ανάκληση απόλυσης για παραβίαση όρου δεν χωρεί όταν αυτή προκλήθηκε από λόγους υγείας.

7. Σε όσους απολύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν χωρεί προσωποκράτηση.»
11. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 124 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3α, ως εξής:
« 3α. Το δικαστήριο µπορεί να αντικαταστήσει το αναµορφωτικό µέτρο της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 122 που έχει επιβληθεί σε ποινικά υπεύθυνο
ανήλικο για πράξη, την οποία αν τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα και εµπεριέχει στοιχεία βίας, µε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, εφόσον: α) ο
ανήλικος διαφεύγει επανειληµµένως από το ίδρυµα αγωγής και ο ποινικός σωφρονισµός κρίνεται απολύτως
αναγκαίος ή β) τελέσει εκ νέου πράξη, που εάν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα που εµπεριέχει
στοιχεία βίας.»
12. Η παρ. 1 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο οκτώ
έως δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν.»
13. Η παρ. 1 του άρθρου 127 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη
τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα απειλούµενο µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 3α του άρθρου 124. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της
πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου».
14. Η παρ. 1 του άρθρου 130 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρµόζεται και
για τους ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη µετά
τη συµπλήρωση του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας
τους και εισάγονται σε δίκη µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναµορφωτικά µέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του. Στην
περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 το αναµορφωτικό µέτρο παύει αυτοδικαίως, όταν ο υπαίτιος συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισµός σε
ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µολονότι αναγκαίος
δεν είναι πλέον σκόπιµος, µπορεί να επιβάλει την ποινή
που προβλέπεται για την πράξη που τελέστηκε, ελαττωµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83».
15. Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 312
Πρόκληση βλάβης µε συνεχή σκληρή συµπεριφορά.
1. Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης
πράξης, τιµωρείται µε φυλάκιση, όποιος µε συνεχή
σκληρή συµπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωµατική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωµατικής ή ψυχικής υγείας. Αν
η πράξη τελείται µεταξύ ανηλίκων δεν τιµωρείται εκτός
αν η µεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι µεγαλύτερη από
τρία έτη, οπότε επιβάλλονται µόνο αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα.
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2. Αν το θύµα δεν συµπλήρωσε ακόµη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή δεν µπορεί να υπερασπίσει
τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιµέλεια ή
στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει µαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιµέλειά του ή
του το έχουν εµπιστευθεί για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη έστω προσωρινή, αν δεν συντρέχει
περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος µε συστηµατική παραµέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόµενα πρόσωπα γίνεται υπαίτιος να πάθουν σωµατική κάκωση ή βλάβη της
σωµατικής ή ψυχικής τους υγείας.»
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
1. Η παρ. 2 του άρθρου 45Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον ανήλικο µπορεί να επιβληθούν µε διάταξη του
εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα αναµορφωτικά
µέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ έως και
ια΄ του άρθρου 122 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Με την
ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσµία συµµόρφωσης. Αν
ο ανήλικος συµµορφωθεί µε τα µέτρα και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 2. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 1. Για την έκδοση της
διάταξης απαιτείται προηγούµενη έκθεση του αρµόδιου
επιµελητή ανηλίκων.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 239 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Για αυτό το σκοπό όποιος ενεργεί την ανάκριση, αναθέτει τη συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών σε έναν από τους επιµελητές που υπηρετούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων. Η σχετική έκθεση των επιµελητών τίθεται στη δικογραφία, λαµβάνει δε
γνώση αυτής και ο κατηγορούµενος.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 282 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται ένα ή περισσότερα από τα αναµορφωτικά µέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ έως ια΄ του άρθρου 122 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Σε
περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η
αντικατάστασή τους µε το µέτρο της περίπτωσης ιβ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα.»
4. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της
παρ. 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίστανται ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή σε υποδίκους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Το ίδιο ισχύει και
για τους υπόδικους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον κρίνεται ότι η
παραµονή τους σε κατάστηµα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης. Η
διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, µετά από αίτηση του
υπόδικου, από το αρµόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση αναπηρίας από

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) διατάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3
του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»
5. Το έκτο και έβδοµο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως
εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή κράτηση δεν εφαρµόζονται για κατηγορούµενους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόδικους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον κρίνεται ότι η παραµονή τους
σε κατάστηµα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής
λόγω αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης. Η διακρίβωση της
αναπηρίας γίνεται, µετά από αίτηση του υποδίκου, από
το αρµόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) διατάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός των άλλων περιοριστικών όρων, µπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούµενο και ο κατ’ οίκον περιορισµός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκοµείο, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 557 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, κατόπιν αιτήσεώς του.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο
έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη του, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα απειλούµενο µε την ποινή
της ισόβιας κάθειρξης. Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι µήνες. Η παραβίαση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται
να οδηγήσει από µόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το ένταλµα προσωρινής κράτησης πρέπει να περιέχει ειδική
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν
κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.»
7. Στο άρθρο 478 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το ένδικο µέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον
ανήλικο κατηγορούµενο µόνο κατά του βουλεύµατος
του συµβουλίου πληµµελειοδικών, το οποίο τον παραπέµπει στο δικαστήριο για έγκληµα, που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα που απειλείται µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και µόνο για λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.»
8. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 489
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά της απόφασης του µονοµελούς ή τριµελούς δικαστηρίου ανηλίκων µε την οποία ο ανήλικος που κατά
την τέλεση της πράξης είχε συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος, δικάστηκε όµως µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του, καταδικάστηκε κατά το άρθρο 130 του Ποινικού Κώδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας.»
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9. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 574 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) κάθε απόφαση µε την οποία επιβάλλεται περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων.»
10. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
574 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Η χάρη µε άρση των συνεπειών της καταδίκης, η
παραγραφή της πράξης ή της ποινής µε ειδικό νόµο, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρους µε ειδικό νόµο, η απόλυση από τις φυλακές υπό όρο και η µεταβολή
ή η άρση των µέτρων ασφάλειας που έχουν επιβληθεί,
καθώς και οι αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 550 και 551.»
11. Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στις περιπτώσεις δελτίων που αφορούν περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, όταν ο ανήλικος συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.»
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά
1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του πρώτου εδαφίου του
άρθρου 31 του ν. 4139/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση εγκληµάτων των άρθρων 20 έως 25, 29
και 30 παράγραφος 4, όπως και σε περίπτωση εγκλήµατος που φέρεται ότι τελέστηκε για να διευκολυνθεί η
χρήση ναρκωτικών ουσιών, εφόσον τα εγκλήµατα αυτά
έχουν τελεστεί από πρόσωπο το οποίο απέκτησε την έξη
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν µπορεί να την αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1, τότε:
α) Αν ο κατηγορούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής και
ψυχικής απεξάρτησης, εγκεκριµένου, κατά το άρθρο 51,
οργανισµού, ο ανακριτής µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα µπορεί αυτοτελώς ή αντί της προσωρινής κράτησης να επιβάλει ως περιοριστικό όρο την εισαγωγή του
σε αντίστοιχο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης.
β) Σε περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης ο κατηγορούµενος µπορεί να δηλώσει στο κατά το άρθρο 10
του Σωφρονιστικού Κώδικα Συµβούλιο της Φυλακής ότι
επιθυµεί να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραµµα απεξάρτησης εγκεκριµένου κατά το άρθρο 51 οργανισµού εντός θεραπευτικών ή ειδικών καταστηµάτων κράτησης ή
καταστηµάτων κράτησης ή τµηµάτων αυτών όπου λειτουργεί τέτοιο πρόγραµµα. Για το σκοπό αυτόν συµµετέχει σε πρόγραµµα διάγνωσης και σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας από µία έως τρείς εβδοµάδες, ανάλογα
προς τις ανάγκες του, όπως κρίνεται από τον υπεύθυνο
του σχετικού προγράµµατος. Ειδική επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αποτελείται από το ως άνω
Συµβούλιο Φυλακής, στη σύνθεση του οποίου προστίθεται ο υπεύθυνος του προγράµµατος σωµατικής αποτοξίνωσης ή ο υπεύθυνος του προγράµµατος ψυχολογικής
απεξάρτησης του καταστήµατος κράτησης, αφού διαπιστώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης,
παρέχει τη δυνατότητα στον κατηγορούµενο να παρακο-

λουθήσει ειδικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 εφαρµόζεται αναλόγως.
Ο χρόνος παραµονής στα καταστήµατα που αναφέρονται ανωτέρω υπολογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ή σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κατά της ελευθερίας ως χρόνος έκτισης της ποινής.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση εγκληµάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 31 εκτός των εγκληµάτων του άρθρου 23 και εκτός των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα
187Α, 299, 310 παρ. 3, 311, 322, 323, 324, 336 και 380
παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά έχουν τελεστεί από πρόσωπο που συµµετέχει σε πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης εγκεκριµένων κατ’ άρθρο 51 οργανισµών, τότε:
α) Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µπορεί µε αιτιολογηµένη διάταξή του και µε έγκριση του εισαγγελέα εφετών να αναβάλει για ορισµένο χρόνο την άσκηση ποινικής δίωξης, η οποία µπορεί να παρατείνεται, αν λαµβάνει γνώση από έκθεση ή και εκθέσεις του διευθυντή προγράµµατος σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης εγκεκριµένων κατ’ άρθρο 51 οργανισµών, ότι ο δράστης έχει
προσέλθει οικειοθελώς και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την απεξάρτησή του. Αν ο δράστης ολοκληρώσει µε επιτυχία το θεραπευτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε έγγραφη βεβαίωση και έκθεση του διευθυντή
του προγράµµατος, το συµβούλιο πληµµελειοδικών,
µπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη, εφόσον η τελευταία θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επανένταξή του στην κοινωνική ζωή. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω εκθέσεις του διευθυντή θεραπευτικού προγράµµατος είναι απόρρητα και απαγορεύεται η ανακοίνωσή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο τον χρήστη ναρκωτικών, που υποβλήθηκε σε θεραπεία, επί ανηλίκου δε στον έχοντα την επιµέλεια. Το ευεργέτηµα των προηγούµενων εδαφίων παρέχεται µία µόνο φορά.
β) Ο αρµόδιος εισαγγελέας αναστέλλει µε διάταξή του
την ισχύ εντάλµατος σύλληψης προσώπου, που παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής
απεξάρτησης, εγκεκριµένων κατ’ άρθρο 51 οργανισµών,
εάν το ένταλµα αυτό αφορά εγκλήµατα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκόµενου στο παραπάνω πρόγραµµα. Στην περίπτωση που έχει διατηρηθεί η ισχύς του µε σύµφωνη γνώµη του προέδρου εφετών ή µε βούλευµα, τότε για την αναστολή αποφασίζει
το συµβούλιο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η κατηγορία.
γ) Το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αµετάκλητη απόφαση αναστέλλει την εκτέλεση των
στερητικών της ελευθερίας και των χρηµατικών ποινών,
προσώπου που παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραµµα
σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, εγκεκριµένου κατά
το άρθρο 51 οργανισµού, εκτός σωφρονιστικών καταστηµάτων µέχρι την ολοκλήρωσή του, εάν οι ποινές αυτές αφορούν πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο και τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του
διωκόµενου στο θεραπευτικό πρόγραµµα, εφόσον βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο αυτού του προγράµµατος, η
συνεπής παρακολούθησή του εκ µέρους του διωκόµε-
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νου. Η αναστολή αυτή χορηγείται υπό τον όρο συνέχισης της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράµµατος απεξάρτησης και ανακαλείται σε περίπτωση
παραβίασης των όρων αυτών.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις και µε διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση των
ανωτέρω ποινών έως ότου εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που υποβάλλεται κατά το προηγούµενο εδάφιο.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χορηγήσει βεβαίωση
της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε
δυσµενούς ατοµικού µέτρου και κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού. Για την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου επιµελείται, κατόπιν αιτήσεως του καταδικασθέντος, ο αρµόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου
που εξέδωσε την περί αναστολής απόφαση ή σε περίπτωση που δεν εξεδόθη τέτοια, ο αρµόδιος εισαγγελέας
εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, η οποία επέβαλε τη χρηµατική ποινή και τα έξοδα, ενηµερώνοντας εγγράφως τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή των δυσµενών ατοµικών µέτρων και των µέτρων
αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται και συνεχίζονται η τοκογονία ή οι προσαυξήσεις
του βεβαιωθέντος ποσού.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε δράστη που κατηγορείται για εγκλήµατα της
παραγράφου 1 και απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν µπορεί να αποβάλει µε τις
δικές του δυνάµεις εφόσον έχει ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισµένου κατ’ άρθρο 51 οργανισµού: »
4. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 4139/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μετά την ολοκλήρωση µε επιτυχία θεραπευτικού
προγράµµατος σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, εγκεκριµένου κατ’ άρθρο 51 οργανισµού, που πιστοποιείται εγγράφως από τον επιστηµονικό διευθυντή του οικείου προγράµµατος:
α) Ανεξάρτητα από τους όρους που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα,
στερητικές της ελευθερίας ποινές και χρηµατική ποινή,
που επιβλήθηκαν για εγκλήµατα από τα αναφερόµενα
στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και τελέστηκαν πριν από
την εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραµµα, αναστέλλονται υποχρεωτικά για ορισµένο διάστηµα, που
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο
από έξι (6) έτη, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο, οι οποίοι πρέπει να σχετίζονται
µε τη διαπίστωση της διατήρησης της απεξάρτησης. Όσοι έχουν καταδικαστεί µπορούν να υποβάλουν σχετική
αίτηση αναστολής στο δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αµετάκλητη απόφαση. Η παραπάνω
αναστολή ανακαλείται µόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι της
απόφασης. Εάν η αναστολή δεν ανακληθεί η ποινή που
είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να µην είχε επιβληθεί.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χορηγήσει βεβαίωση
της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσµενούς ατοµικού µέτρου και
κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή που
χορηγήθηκε κατά τα ανωτέρω εδάφια ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του Π.Κ.. Εφόσον ο
χρόνος δοκιµασίας παρέλθει επιτυχώς, τα σχετικά χρέη
διαγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά τ’ άλλα ισχύουν
αναλόγως όσα ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4139/ 2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης προγράµµατος απεξάρτησης εγκεκριµένου κατά το άρθρο 51 οργανισµού θεωρείται ότι κατά την εισαγωγή του για θεραπεία και τουλάχιστον πέντε έτη από αυτήν είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.»
6. Το άρθρο 34 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
1. Αν καταδικαστεί για πράξη του άρθρου 32 παράγραφος 1 δράστης που κρίθηκε ως εξαρτηµένος και δηλώνει
ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε θεραπευτικό πρόγραµµα
σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, εγκεκριµένου κατά
το άρθρο 51 οργανισµού, διατάσσεται η εισαγωγή του
σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστηµα κράτησης ή σε κατάστηµα κράτησης ή σε τµήµα αυτού στο οποίο λειτουργεί
τέτοιο πρόγραµµα, όπου συµµετέχει σε πρόγραµµα διάγνωσης και σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας από µία
έως τρείς εβδοµάδες, ανάλογα µε τις ανάγκες του, όπως κρίνεται από τον υπεύθυνο του σχετικού θεραπευτικού προγράµµατος. Η ειδική επιτροπή του άρθρου 31 περίπτωση β΄, αφού διαπιστώσει την επιτυχή ολοκλήρωση
της παραπάνω φάσης, παρέχει τη δυνατότητα στον κρατούµενο να παρακολουθήσει ειδικό συµβουλευτικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης. Ο χρόνος παραµονής στα ανωτέρω καταστήµατα υπολογίζεται ως χρόνος
έκτισης της ποινής.
2. Εάν κρατούµενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη
ισχυριστεί ότι είναι εξαρτηµένος από ναρκωτικά, δηλώνοντας παράλληλα ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης, διατάσσεται από την ειδική επιτροπή του άρθρου 31 περίπτωση β΄ η εισαγωγή του σε
πρόγραµµα διάγνωσης και σωµατικής αποτοξίνωσης εντός σωφρονιστικού καταστήµατος, εγκεκριµένου, κατ’
άρθρο 51, οργανισµού, διάρκειας από µία έως τρείς εβδοµάδες, ανάλογα προς τις ανάγκες του, όπως κρίνεται
από τον υπεύθυνο του σχετικού προγράµµατος. Η ανωτέρω επιτροπή, αφού διαπιστώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, παρέχει κάθε δυνατότητα
στον κρατούµενο, που διαγιγνώσκεται ως ψυχολογικά εξαρτηµένος από τη χρήση ναρκωτικών, να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης που
λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού καταστήµατος.
3. Εάν σε κατάστηµα κράτησης εφαρµόζεται θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, εγκεκριµένου, κατ’ άρθρο 51, οργανισµού, ο κρατούµενος
που το παρακολουθεί δεν µετάγεται σε άλλο κατάστηµα
για όσο διαρκεί η συστηµατική παρακολούθηση εκ µέ-
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ρους του, εκτός εάν παραγγελθεί η µεταγωγή του για
λόγους σχετικούς µε την οµαλή λειτουργία του καταστήµατος κράτησης ή δικαστικούς, οπότε επαναµετάγεται µετά την έκλειψη αυτής της αιτίας. Σε περίπτωση µεταγωγής για λόγους σχετικούς µε την οµαλή λειτουργία
του καταστήµατος κράτησης (άρθρα 72 περ. δ΄ και 76
του ν. 2776/1999, Α΄ 291) προτιµάται κατάστηµα όπου αναπτύσσεται εγκεκριµένο συµβουλευτικό πρόγραµµα, εκτός αν επιβάλλεται η µεταγωγή για σοβαρούς λόγους
σε άλλο. Όποιος κρατούµενος έχει κριθεί ως εξαρτηµένος κατά τα οριζόµενα παραπάνω και επιθυµεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης, πρέπει να διευκολύνεται ή να µετάγεται σε
φυλακή όπου λειτουργεί σχετικό πρόγραµµα και παραµένει αν το παρακολουθεί συστηµατικά, εφόσον οι εκάστοτε διαθέσιµοι χώροι το επιτρέπουν.»
7. Το άρθρο 35 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
1. Όποιος έχει καταδικαστεί για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 σε στερητική της
ελευθερίας ποινή και την εκτίει στη φυλακή, αν παρακολούθησε εκεί πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, εγκεκριµένου κατά το άρθρο 51 οργανισµού,
όπως πιστοποιείται εγγράφως από τον υπεύθυνο του οικείου προγράµµατος, µπορεί να απολυθεί µε βούλευµα
του συµβουλίου πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής και πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα,
µε τον όρο παρακολούθησης αντίστοιχου προγράµµατος
ολοκλήρωσης της απεξάρτησης. Οι υπεύθυνοι του προγράµµατος έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν την
πρώτη ηµέρα κάθε δεύτερου µήνα τη δικαστική αρχή και
να συµπληρώνουν ειδικό δελτίο, στο οποίο αναφέρεται
ρητά η συνεχής παρακολούθηση, η συναφής πρόοδος, η
σταθεροποίηση και η επιτυχής ολοκλήρωσή του. Η αδικαιολόγητη διακοπή της παρακολούθησης του προγράµµατος αναφέρεται άµεσα στον αρµόδιο εισαγγελέα
πληµµελειοδικών και το συµβούλιο πληµµελειοδικών
προχωρεί σε ανάκληση της απόλυσης.
2. Όποιος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε έγκληµα και υποβάλλεται σε θεραπευτικό
πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, εγκεκριµένου κατά το άρθρο 51 οργανισµού, κατά την προηγούµενη παράγραφο, µπορεί µε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών του τόπου της κράτησης, ύστερα από γνώµη της οικείας ειδικής επιτροπής του άρθρου 31
περίπτωση β΄, να απολυθεί υπό όρο και πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόµενα του Π.Κ., εφόσον το παρακολούθησε µε επιτυχία. Το συµβούλιο µπορεί να επιβάλει στον απολυόµενο
την υποχρέωση να εµφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σε ειδικό θεραπευτικό κατάστηµα απεξάρτησης
και να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Αν από αυτές αποδειχθεί ότι ξανάρχισε τη χρήση ναρκωτικών ή αν αρνείται ή
παραλείπει να εξετάζεται, το ειδικό θεραπευτικό κατάστηµα υποχρεούται να ειδοποιεί τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, οπότε ανακαλείται η απόλυση µε βούλευµα
του συµβουλίου πληµµελειοδικών.
3. Ο χρόνος παραµονής στο εγκεκριµένο κατά νόµο
θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης σε κάθε περίπτω-

ση θεωρείται ως χρόνος έκτισης ποινής.
4. Εφόσον εκείνος που καταδικάστηκε έχει απολυθεί
υπό όρο, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση εγκεκριµένου θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης, η καταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα που αναφέρονται
στο άρθρο 32, καθώς και το βούλευµα που διατάσσει την
απόλυση κατά τις προηγούµενες παραγράφους αναγράφεται µόνο στα αντίγραφα ποινικού µητρώου που προορίζονται για δικαστική χρήση.
5. Σε περίπτωση που ο απολυθείς παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραµµα, εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει
χωρήσει βεβαίωση της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσµενούς ατοµικού µέτρου και
κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού. Για την εφαρµογή της διάταξης του
προηγούµενου εδαφίου επιµελείται, κατόπιν αιτήσεως
του απολυθέντος, ο αρµόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης
ποινών του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, ενηµερώνοντας εγγράφως τον προϊστάµενο της αρµόδιας
ΔΟΥ. Σε περίπτωση δε ολοκλήρωσης του προγράµµατος, µετά και την επιτυχή παρέλευση του χρόνου δοκιµασίας, τα σχετικά χρέη διαγράφονται µε τον ίδιο τρόπο.
Η µε οποιονδήποτε τρόπο έκτιση της ποινής δεν εµποδίζει την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ.
Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσµενών ατοµικών µέτρων και των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης
της συναφούς οφειλής ανακαλείται και συνεχίζονται η
τοκογονία ή οι προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού.»
8. Το άρθρο 51 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 51
Εγκεκριµένοι οργανισµοί ή φορείς για την υλοποίηση
των δράσεων που µνηµονεύονται στα άρθρα 30 -35 είναι
οι εξής:
1) Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
2) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ)
3) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΨΝΑ)
4) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)
5) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων Ελεώνα Θηβών.»
Άρθρο 5
Τροποποίηση του ν. 2298/1995
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 2298/1995 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η τοποθέτηση αυτή επιβάλλεται ως περιοριστικός
όρος µόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 282 ΚΠΔ».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 2298/1995 καταργείται.
3. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2298/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Στους ανήλικους που έχουν εισαχθεί στα Ιδρύµατα Αγωγής κατά τις παραγράφους 4 και 5 ο Δικαστής Ανηλίκων µπορεί να χορηγεί άδεια δοκιµασίας ή άδεια για
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λόγους υγείας. Η άδεια δοκιµασίας χορηγείται ύστερα
από αιτιολογηµένη γνώµη του Διευθυντή του Ιδρύµατος
και έχει διάρκεια ως έξι (6) µήνες, και µπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) µήνες. Η τµηµατική χορήγησή της
είναι επίσης δυνατή. Η άδεια για λόγους υγείας χορηγείται ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση του ιατρού του
καταστήµατος και αφορά κατ’ οίκον νοσηλεία. Ο χρόνος
της δοκιµαστικής άδειας και της άδειας για λόγους υγείας υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης του αναµορφωτικού
µέτρου της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122
του Ποινικού Κώδικα που επιβλήθηκε.»
Άρθρο 6
Έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση
των καταστηµάτων κράτησης
1. Κρατούµενοι οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, απολύονται µε διάταξη
του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδροµή
των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόµενα του
Ποινικού Κώδικα, κατά τις εξής διακρίσεις: α) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια µέχρι τρία έτη, εφόσον έχουν εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο αυτής, β) εάν
η ποινή τους έχει διάρκεια µεγαλύτερη των τριών και µέχρι πέντε έτη, συµπεριλαµβανοµένης της κάθειρξης, καθώς και εάν η ποινή φυλάκισής τους έχει διάρκεια µεγαλύτερη των πέντε ετών, εφόσον έχουν εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέµπτο αυτής.
2. Κρατούµενοι οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον
όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα,
εφόσον έχουν εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δύο
πέµπτα της ποινής.
3. Κρατούµενοι οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εκτίουν ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων των
άρθρων 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα αν έχουν
συµπληρώσει το ένα τρίτο πραγµατικής έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις
των προηγούµενων παραγράφων µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου και σε χρονικό διάστηµα µέχρι ενός
έτους από τη δηµοσίευσή του.
5. Όσοι απολύονται, κατ’ εφαρµογή των παραγράφων
1 έως 4, αν υποπέσουν µέσα σε πέντε έτη από την αποφυλάκισή τους, σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη και καταδικαστούν αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας µεγαλύτερη των δύο ετών, εκτίουν
αθροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία είχαν απολυθεί υπό όρο.
6. Στους απολυόµενους, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε την ίδια διάταξή του, µπορεί να επιβάλλει: α) την
υποχρέωση τους να εµφανίζονται κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα στις αστυνοµικές αρχές του τόπου όπου διαµένουν, β) τη µη αποµάκρυνση τους, χωρίς έγγραφη άδεια του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, από τον ως άνω

τόπο, γ) οποιονδήποτε άλλο όρο από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 Π.Κ. κρίνει
σκόπιµο. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, κατά την επιβολή των ως άνω όρων, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του
την προσωπικότητα, καθώς και τις ατοµικές, οικογενειακές και επαγγελµατικές ανάγκες του απολυόµενου. Σε
περίπτωση που ο τελευταίος παραβαίνει τους όρους που
του έχουν τεθεί, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών διατάσσει την ανάκληση της απόλυσης.
7. Οι διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης υποβάλλουν µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής, τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
8. Απολύσεις που γίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης τόσο στις αρµόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου και καταχωρούνται στα οικεία δελτία
των απολυθέντων, όσο και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
9. Η υπό όρον απόλυση, κατ` εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, δεν κωλύεται από τη µη καταβολή των
δικαστικών εξόδων και της χρηµατικής ποινής που τυχόν
επιβλήθηκε.
10. Κάθε αµφισβήτηση ως προς την εφαρµογή των
προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, λύεται από το συµβούλιο πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής,
προκειµένου δε για ανηλίκους από το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων του τόπου έκτισης.
Άρθρο 7
Μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων
1. Ανεκτέλεστες ποινές στερητικές της ελευθερίας
που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και έχουν επιβληθεί
µε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατέστησαν αµετάκλητες πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και
δεν έχουν µετατραπεί σε χρηµατικές, µετατρέπονται σε
χρηµατικές ποινές, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο
στον αρµόδιο για την εκτέλεση των ποινών εισαγγελέα
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Η µετατροπή αποκλείεται, αν η
ποινή έχει περιληφθεί ή µπορεί να περιληφθεί σε συνολική ποινή κάθειρξης που εξακολουθεί να ισχύει.
2. Για τη µετατροπή της ποινής αποφασίζει αµετάκλητα το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από κλήτευση του αιτούντος. Ο αιτών µπορεί να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική
δήλωση στην αίτησή του ή σε µεταγενέστερο έγγραφο
προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο. Κατά τη µετατροπή των ποινών του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 82 του
Ποινικού Κώδικα.
3. Μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1,
δεν επιτρέπεται η άσκηση από τον καταδικασθέντα οποιουδήποτε τακτικού ή έκτακτου ενδίκου µέσου κατά της
απόφασης που επέβαλε την κατά τα άνω ποινή ή η άσκηση αίτησης ακύρωσης της διαδικασίας ή της απόφασης.
Αν ασκηθεί τέτοιο ένδικο µέσο ή βοήθηµα, κηρύσσεται απαράδεκτο σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ. 1 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.»
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Άρθρο 8
Άλλες µεταβατικές διατάξεις
1. Ανήλικοι που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος έχουν καταδικαστεί και εκτίουν ποινή περιορισµού
σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων για πράξεις εκτός
από αυτές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου
127 του Ποινικού Κώδικα απολύονται µε βούλευµα του
συµβουλίου πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής υπό τον όρο της επιβολής ενός ή περισσοτέρων
από τα αναµορφωτικά µέτρα των περιπτώσεων α΄ έως
ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα.
2. Κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος η προσωρινή κράτηση ανηλίκων για πράξεις εκτός απ’ όσες
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 127 του Ποινικού
Κώδικα, αντικαθίσταται µε ένα ή περισσότερα από τα αναµορφωτικά µέτρα των περιπτώσεων α΄ έως ια΄ της
παρ. 1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα.
3. Κρατούµενοι που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος εκτίουν ποινή περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών
του τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει µε
οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέµπτα της ποινής. Για τη
χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε
θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούµενους που θα αποκτήσουν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστηµα µέχρι ένα
έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
4. Κρατούµενοι που κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος εκτίουν ποινή περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων που υπερβαίνει τα δέκα έτη απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του
τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης
χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 105
και επόµενα του Ποινικού Κώδικα αν έχουν συµπληρώσει το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή
που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούµενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
5. Οι διευθυντές των σωφρονιστικών καταστηµάτων υποβάλλουν µέσα σε δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης
της ποινής τους φακέλους των κρατουµένων, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Στους
φακέλους των κρατουµένων των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του σωφρονιστικού καταστήµατος ή
της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων µε εµπεριστατωµένη αναφορά για την προσωπικότητα και το κοινωνικό
περιβάλλον του κρατουµένου προκειµένου να αποφασιστεί η αναγκαιότητα και η προσφορότητα επιβολής αναµορφωτικών µέτρων.
6. Απολύσεις που γίνονται κατά το άρθρο αυτό ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης στις αρµόδιες υπηρεσίες ποινικού µητρώου και
καταχωρούνται στα οικεία δελτία των απολυθέντων.
7. Σε αλλοδαπούς που χορηγήθηκε υφ’ όρον απόλυση
ή εξέτισαν πλήρως την ποινή τους και τελούν υπό δικαστική απέλαση, εφόσον η απέλαση αυτή δεν έχει κατα-

στεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος εφικτή, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης, εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε διάταξη
την αναστέλλει υποχρεωτικά, επιβάλλει όρο ή όρους της
παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Κ. και απολύει άµεσα τον
κρατούµενο, εκτός αν η απέλαση πρόκειται να εκτελεστεί άµεσα και πάντως όχι σε διάστηµα µεγαλύτερο των
δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Στους απολυόµενους µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοδαπούς µπορεί να επιτραπεί η εργασία υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7) για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή εκτέλεσης της απέλασής τους. Δικαστικές απελάσεις που
έχουν επιβληθεί µε βάση ποινή φυλάκισης παύουν να ισχύουν και δεν εκτελούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
8. Εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου ανακαλούνται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης ανακλήσεις
λόγω παραβίασης όρων για λόγους υγείας για απολύσεις που είχαν χορηγηθεί σε κρατούµενους κατ’ άρθρο
110Α Π.Κ..
9. Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 105 Π.Κ. εφαρµόζεται αναδροµικά από την έναρξη της έκτισης της ποινής
και µόλις πληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζεται ο αριθµός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιµων ηµερών, ηµερήσιας και νυχτερινής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες,
προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των
Καταστηµάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής
Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανοµής αυτών, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως 21.1.2015.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζεται ο αριθµός των ωρών για εργασία πέραν του
πενθηµέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί
εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας
Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστηµα από
1.1.2015 έως 15.3.2015.
12. Η προθεσµία της παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν.δ. 3082/1954 (Α΄ 257), που παρατάθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 36 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου 2014 παρατείνεται για δύο ακόµη έτη από τη
λήξη της, δηλαδή µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.
Άρθρο 9
Tα µέτρα των παραγράφων 1 των άρθρων 122 και 123
του Ποινικού Κώδικα υλοποιούνται στις υπάρχουσες δοµές σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και σε κέντρα ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης. Η ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αυτών θα ρυθµιστεί µε την έκδοση
προεδρικών διαταγµάτων, που θα εκδοθούν µε πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και των συναρµόδιων Υπουργών.
Άρθρο 10
Αύξηση θέσεων προσωπικού Καταστηµάτων Κράτησης
Οι θέσεις του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 παρ. 2 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), β) 7 παρ. 3
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του ν. 3060/2002 (Α΄ 242), γ) 14 παρ. 13 του ν. 3038/2002
(Α΄ 180), δ) 4Ζ του ν. 3388/2005 (Α΄ 225), ε) 59 του
ν. 3659/2008 (Α΄ 77) και στ) 44 του π.δ. 101/2014 (Α΄ 168),
όπως διαµορφώθηκαν µετά την κατάργηση των κενών µε
την 110820/23.11.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄
2767) και τη διατήρηση ορισµένων από αυτές µε την
14413/9.2.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
(Β΄ 487) κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν.
4024/2011 (Α΄ 226), αυξήθηκαν µε το άρθρο 80 του
ν.
4139/2013 (Α΄ 74) και κατανεµήθηκαν µε το π.δ.
101/2014 (Α΄ 168), αυξάνονται ως εξής:
1. Του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων κατά είκοσι (20).
2. Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά είκοσι (20).
3. Του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας κατά δεκαπέντε (15).
4. Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας κατά πέντε(5).
5. Του κλάδου ΔΕ Φύλαξης κατά τριακόσιες σαράντα
(340).
6. Του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης κατά εκατόν εξήντα (160).
7. Του κάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού κατά είκοσι
(20).
Άρθρο 11
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971
(Α΄ 209), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο διοικείται από 7µελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ως Πρόεδρο,
β) έναν Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον οικείο Πρόεδρο, ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που είναι τουλάχιστον Προϊστάµενος Διεύθυνσης, αναπληρούµενος από Προϊστάµενο άλλης Διεύθυνσης, ή ένα υπηρεσιακό στέλεχος εποπτευόµενου, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων φορέα,
δ) έναν Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό ή της Εταιρίας Ακινήτων του Δηµοσίου που υποδεικνύεται από το
Διοικητικό Συµβούλιό της,
ε) τρεις Δικηγόρους, ένας δε από αυτούς από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.»
2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 του ν.δ. 1017/
1971 (Α΄209), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να
αναθέτει την άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων του στον
Πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή σε δικαστικούς λειτουργούς ή σε Προϊσταµένους Υπηρεσιών αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-

καιωµάτων ή και στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης του
Ταµείου και να εξουσιοδοτεί αυτούς προς ενέργεια ορισµένων πράξεων.»
3. Το άρθρο 6 του ν.δ. 1017/1971, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρµοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί
το Ταµείο ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους του
Ταµείου, συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καθορίζει
την ηµερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου που
µεταβιβάζονται από αυτό. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προΐσταται του προσωπικού του Ταµείου, διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την
ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του, υπογράφει τις
νόµιµες εντολές πληρωµής και υπογράφει κάθε έγγραφο του Ταµείου.
Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο αυτού και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό.
Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να εξουσιοδοτεί
τον Διευθυντή του Ταµείου να υπογράφει, κατά περίπτωση «µε εντολή Προέδρου» όλες τις αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες πράξεις που αφορούν στις αρµοδιότητες του Προέδρου. Επίσης µπορεί να µεταβιβάζει
στον Διευθυντή του Ταµείου και τον νόµιµο αναπληρωτή
του την αρµοδιότητα υπογραφής των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής ή άλλων τίτλων πληρωµής του Ταµείου, µέχρι ορισµένου ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε την ίδια απόφαση.
4. Το άρθρο 6 Α του ν.δ. 1017/1971 (Α΄209), το οποίο
είχε προστεθεί µε την παράγραφο 9 άρθρου 7 του
ν. 4043/ 2012 (Α΄ 25) καταργείται.
Άρθρο 12
Ακροτελεύτια διάταξη
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. Βούτσης

Α.Ν.Δ. Μπαλτάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Ν. Κοτζιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Βαρουφάκης

Π. Κουρουµπλής
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου: α) τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις της ποινικής νοµοθεσίας (Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας κ.λπ.), του
Σωφρονιστικού Κώδικα και της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά (ν.4139/2013) και β) ρυθµίζονται λοιπά θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ειδικότερα, προβλέπονται
τα εξής:
1. Καταργούνται τα καταστήµατα κράτησης τύπου Γ΄
και η νοµοθεσία που ρυθµίζει όλα τα συναφή µε αυτά θέµατα (οργάνωση και λειτουργία των καταστηµάτων, διάκριση, διαχωρισµός και µεταχείριση κρατουµένων σε αυτά, εξωτερική και περιµετρική φύλαξη των εν λόγω καταστηµάτων από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ–ΑΣ) και
συγκεκριµένα από τις ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες
Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης τύπου
Γ΄ κ.λπ.). Προς τούτο, προσαρµόζονται και οι σχετικές
διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα.
(άρθρο 1)
2. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985) και µεταξύ
άλλων προβλέπονται τα εξής:
α. Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο ποινικής µεταχείρισης των ανηλίκων (αύξηση κατά 2 έτη του κατώτατου
ορίου ποινικής ευθύνης των ανηλίκων, περιορισµός σε
ειδικό κατάστηµα κράτησης µόνο στην περίπτωση που η
πράξη, τελούµενη από ενήλικο, επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης κ.λπ.).
β. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων για την
κατ’ οίκον έκτιση της ποινής και σε όσους έχουν καταδικασθεί σε ποινή κάθειρξης µέχρι 10 έτη, ενώ παρέχεται
η δυνατότητα στους εκτίοντες ποινή στην κατοικία τους
να λαµβάνουν άδεια εξόδου για λόγους εκπαίδευσης,
εργασίας ή νοσηλείας. Καταργείται η δυνατότητα έκτισης της ποινής κατ’ οίκον για καταδίκους που πάσχουν
από νοσήµατα µε αναπηρία 80% και άνω.
γ. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την απέλαση αλλοδαπών, καθώς και για την παραµονή
τους στους ειδικά προβλεπόµενους χώρους µέχρι την εκτέλεση της απέλασης. Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρέωση των αρµόδιων αρχών να προετοιµάζουν εγκαίρως την απέλαση των αλλοδαπών, η ολιγόµηνη παράταση της κράτησης από το χρόνο της υπό όρο απόλυσης ή
της έκτισης της ποινής ή όταν ο αλλοδαπός παρεµποδίζει τις διαδικασίες αποµάκρυνσής του, καθώς και η άµεση απόλυση των κρατουµένων στις οριζόµενες περιπτώσεις.
δ. Ορίζεται ότι ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για συγκεκριµένα αδικήµατα που έχουν διαπραχθεί από κρατούµενους εντός των καταστηµάτων κράτησης κατά άλλων κρατουµένων ή υπαλλήλων των καταστηµάτων κρά-

τησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες
µετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούµενος ο
υπαίτιος.
ε. Τίθενται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την υπό όρο απόλυση καταδίκων (µείωση κατά 1 έτος του ελάχιστου ορίου για την απόλυση κρατουµένων που εκτίουν
ποινή ισόβιας κάθειρξης, επέκταση διατάξεων για τον
ευεργετικό υπολογισµό της ποινής και σε άλλες κατηγορίες κρατουµένων, προσµέτρηση για την ευεργετικό υπολογισµό της ποινής και του διαστήµατος της νοσηλείας σε νοσηλευτικό ίδρυµα, χορήγηση της απόλυσης ανεξαρτήτως προϋποθέσεων σε κρατουµένους µε συγκεκριµένες ασθένειες και ηλικιακό όριο κ.λπ.).
στ. Προβλέπεται ποινή φυλάκισης (εάν δεν συντρέχει
περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης), για όποιον µε
συνεχή σκληρή συµπεριφορά προξενεί σε τρίτο (ανεξαρτήτως ηλικίας) βλάβη σωµατικής ή ψυχικής υγείας (και όχι µόνο σωµατική κάκωση).
(άρθρο 2)
3. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (π.δ. 258/1986)
και µεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:
α. Καταργείται το επιβαλλόµενο σε ανηλίκους µέτρο
που συνίσταται στην καταβολή ποσού µέχρι 1.000 ευρώ
σε µη κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νοµικό πρόσωπο.
β. Η τοποθέτηση ανηλίκων σε ίδρυµα αγωγής, ως περιοριστικού όρου, επιβάλλεται µόνο στην περίπτωση που
ο ανήλικος παραβιάζει τα λοιπά προβλεπόµενα αναµορφωτικά µέτρα.
γ. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την επιβολή προσωρινής κράτησης και περιοριστικών όρων. Μεταξύ άλλων, αίρονται οι απαγορεύσεις (τέλεση
συγκεκριµένων κακουργηµάτων) ως προς την επιβολή
κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ
τίθενται ειδικές προβλέψεις για τους υπόδικους που πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Για τη
διακρίβωση της αναπηρίας διατάσσεται ειδική πραγµατογνωµοσύνη µόνο όταν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
(άρθρο 3)
4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4139/2013, σχετικά µε τα ναρκωτικά. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Επαναπροσδιορίζονται θέµατα, σχετικά µε τη δυνατότητα παρακολούθησης, από τους προσωρινά κρατούµενους, καθώς και τους καταδικασθέντες οι οποίοι το επιθυµούν, ειδικού προγράµµατος απεξάρτησης εντός θεραπευτικών ή ειδικών καταστηµάτων κράτησης ή καταστηµάτων κράτησης ή τµηµάτων αυτών όπου λειτουργεί
τέτοιο πρόγραµµα.
β. Προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής µε την εισαγωγή σε θεραπευτικό πρόγραµµα για πράξεις που τελέστηκαν πριν από την έναρξη της θεραπευτικής προσπάθειας.
γ. Παύει να υφίσταται ο όρος της συµπλήρωσης ελάχιστου χρόνου παραµονής ενός πέµπτου (1/5) της ποινής στο κατάστηµα κράτησης, για απόλυση, για όσους έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα σε στερητική της ελευθερίας ποινή και την εκτίουν στη φυλακή, αν παρακολουθήσουν εκεί πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης.
δ. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο απολυθείς παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραµµα, εάν για οποιονδήπο-
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τε λόγο έχει χωρήσει βεβαίωση της χρηµατικής ποινής
και των εξόδων, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε
δυσµενούς ατοµικού µέτρου και κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού. Σε περίπτωση δε ολοκλήρωσης του προγράµµατος, µετά και την
επιτυχή παρέλευση του χρόνου δοκιµασίας, τα σχετικά
χρέη διαγράφονται µε τον ίδιο τρόπο. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενηµερώνει
σχετικά τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσµενών ατοµικών µέτρων και των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται και συνεχίζονται η τοκογονία
ή οι προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού.
ε. Προστίθεται στους εγκεκριµένους οργανισµούς ή
φορείς θεραπείας για την υλοποίηση των δράσεων µεταχείρισης εξαρτηµένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες
και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων
Ελαιώνα Θηβών.
(άρθρο 4)
5. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του
ν. 2298/1995, όπως ισχύει και συγκεκριµένα:
α. Επανακαθορίζονται οι όροι περιορισµού και τοποθέτησης των ανηλίκων στα Ιδρύµατα Αγωγής Ανηλίκων.
β. Ορίζεται ότι, ο χρόνος της χορηγηθείσας στους ανωτέρω, από τον Δικαστή Ανηλίκων, άδειας δοκιµασίας ή
άδειας για λόγους υγείας, υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης του οριζόµενου, κατά το άρθρο 122 παρ.1 (ιβ) του
Π.Κ., αναµορφωτικού µέτρου (τοποθέτηση ανηλίκου σε
κρατικό ή δηµοτικό ή ιδιωτικό ίδρυµα αγωγής).
(άρθρο 5)
6. Θεσµοθετούνται έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση των Καταστηµάτων Κράτησης και συγκεκριµένα, ορίζεται ότι, κρατούµενοι οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση
του υπό ψήφιση νόµου, εκτίουν συγκεκριµένες ποινές,
απολύονται υπό τον όρο της ανάκλησης, εφόσον έχουν
εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο το οριζόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα της επιβληθείσας ποινής.
- Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στους
καταδίκους που αποκτούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, µετά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα.
- Όσοι απολύονται, κατά τα ανωτέρω, αν υποπέσουν
σε νέα αξιόποινη πράξη κατά τα οριζόµενα, εκτίουν αθροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία έχουν απολυθεί υπό όρο.
- Η υπό όρον απόλυση, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του υπό ψήφιση νόµου, δεν κωλύεται από τη µη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηµατικής ποινής
που τυχόν επιβλήθηκε.
- Ορίζονται τα αρµόδια όργανα κάθε αµφισβήτησης ως
προς την εφαρµογή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
(άρθρο 6)
7. Περαιτέρω, εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε την µετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων και συγκεκριµένα, ορίζονται τα εξής:
- Ανεκτέλεστες ποινές στερητικές της ελευθερίας που
δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και έχουν επιβληθεί µε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατέστησαν αµετάκλητες
πριν από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου και δεν
έχουν µετατραπεί σε χρηµατικές, µετατρέπονται σε χρηµατικές ποινές, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Η µετατροπή αποκλείεται, αν η ποινή έχει περιληφθεί ή µπορεί να περιληφθεί

σε συνολική ποινή κάθειρξης που εξακολουθεί να ισχύει.
- Μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης δεν επιτρέπεται η άσκηση από τον καταδικασθέντα οποιουδήποτε
τακτικού ή έκτακτου ενδίκου µέσου κατά της απόφασης
που επέβαλε την κατά τα άνω ποινή ή η άσκηση αίτησης
ακύρωσης της διαδικασίας ή της απόφασης. (άρθρο 7)
8.α. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος ρυθµίσεις,
που αναφέρονται µεταξύ άλλων, στην προσωρινή κράτηση ή την απόλυση ανηλίκων, την απόλυση κρατουµένων
που εκτίουν ποινή σε ειδικά καταστήµατα νέων και αλλοδαπών που εκτελούν υπό δικαστική απέλαση και εµπίπτουν στις προτεινόµενες διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
β. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού, µε κ.υ.α.:
i) του αριθµού των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασίµων ηµερών και νυχτερινής και ηµερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς
συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας
και καθ’ υπέρβαση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής
Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανοµής αυτών, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως 21.1.2015,
ii) του αριθµού των ωρών για εργασία πέραν του πενθηµέρου του προαναφερόµενου προσωπικού, κατά το
χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως 15.3.2015.
Παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2014) για δύο (2)
ακόµα έτη, έως και τις 31.12.2016, η προθεσµία της παρ.
6 του άρθρου 10 του ν. δ. 3082/1954, µέχρι την οποία είναι δυνατή: α) η αίτηση για έκδοση κληρονοµητηρίου, β)
η εγχείριση προς τους προϊσταµένους των οικείων
Δ.Ο.Υ. δήλωσης κληρονοµίας, γ) η αίτηση µεταγραφής
δηλώσεων αποδοχής κληρονοµίας, χωρίς την προσκόµιση βεβαίωσης του αρµόδιου Γραµµατέα Πρωτοδικών, περί υπάρξεως ή µη διαθήκης.
(άρθρο 8)
9. Ορίζεται ότι, τα αναµορφωτικά και θεραπευτικά επί
ανηλίκων µέτρα, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.
1 των άρθρων 122 και 123 Π.Κ., υλοποιούνται στις υπάρχουσες δοµές και σε κέντρα ανοιχτής ή ηµιελεύθερης
διαβίωσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων ρυθµίζεται µε προεδρικά διατάγµατα.
(άρθρο 9)
10. Αυξάνονται κατά πεντακόσια ογδόντα (580), συνολικά, οι θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών του
προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης (35 ΠΕ, 25
ΤΕ και 520 ΔΕ).
(άρθρο 10)
11. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.δ. 1017/1971, όπως ισχύει, που αναφέρονται στα όργανα διοίκησης του
Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)
και συγκεκριµένα:
α. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου και µειώνεται κατά δύο (2), ο αριθµός των µελών αυτού (από 9 σε 7), καταργουµένων
του θεσµού του Γενικού Γραµµατέα του Δ.Σ. και της εκπροσώπησης του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Προσδιορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες του Δ.Σ.
του Ταµείου και του Προέδρου αυτού.
(άρθρο 11)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση πεντακοσίων ογδό-
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ντα (580), συνολικά, θέσεων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης.
(άρθρο 10) Η εν λόγω δαπάνη έχει εκτιµηθεί από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των 5.800.000 ευρώ, περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και στο ποσό των
8.700.000 ευρώ περίπου, για κάθε επόµενο έτος.
2. Δαπάνη από την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών
προεδρικών διαταγµάτων.
(άρθρο 9)
3. Εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή στο προσωπικό
που υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων
Κράτησης, για τα οριζόµενα χρονικά διαστήµατα, αποζηµίωσης για: α) νυχτερινή απασχόληση εργασίµων ηµερών και ηµερήσιας απασχόλησης και νυχτερινής κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, β) εργασία πέραν του πενθηµέρου.
Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 394.000
ευρώ, περίπου συνολικά.
(άρθρο 8 παρ.10, 11)
4. Εξοικονόµηση δαπάνης από:
α) την κατάργηση των ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης
τύπου Γ΄ που έχουν συσταθεί στην ΕΛ-ΑΣ, λόγω κατάργησης του θεσµού των καταστηµάτων κράτησης τύπου
Γ΄,
(άρθρο 1)
β) την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 6
(ρυθµίσεις για την κατ’ οίκον έκτιση ποινής, την απόλυση
αλλοδαπών, την υπό όρο απόλυση καταδίκων, τον εγκλεισµό ανηλίκων κ.λπ.), το ύψος της οποίας εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 663/1977, καθώς και του προϋπολογισµού των φορέων του άρθρου 20 του ν. 4058/2012
(Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από τη µετατροπή σε
χρηµατικές των ανεκτέλεστων στερητικών της ελευθερίας ποινών, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
(άρθρο 7)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 28.860 ευρώ περίπου,
ετησίως, από τη µείωση κατά δύο (2) των µελών του Δ.Σ.
του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ποσό ύψους
27.600 ευρώ αφορά τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα του Δ.Σ. και ποσό ύψους 1.260 ευρώ αφορά την αµοιβή του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών ως
µέλος του Δ.Σ. του Ταµείου.
(άρθρο 11)
Αθήνα, 2 Απριλίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση πεντακοσίων ογδόντα (580), συνολικά, θέσεων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης
(άρθρο 10). Η εν λόγω δαπάνη έχει εκτιµηθεί από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των 5.800.000 ευρώ, περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και στο ποσό των
8.700.000 ευρώ περίπου, για κάθε επόµενο έτος.
2. Δαπάνη από την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών
προεδρικών διαταγµάτων.
(άρθρο 9)
3. Εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή στο προσωπικό
που υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων
Κράτησης, για τα οριζόµενα χρονικά διαστήµατα, αποζηµίωσης για:
α) νυχτερινή απασχόληση εργασίµων ηµερών και ηµερήσιας απασχόλησης και νυχτερινής κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας και καθ υπέρβαση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας,
β) εργασία πέραν του πενθηµέρου.
(άρθρο 8 παρ.10, 11)
Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 394.000
ευρώ, περίπου συνολικά.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2015
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