ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο Πρώτο
Με το παρόν σχέδιο νόµου προτείνεται η νοµοθετική
κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας
των Ηνωµένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 18 Δεκεµβρίου 2002, κατά την πεντηκοστή έβδοµη συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών µε την απόφαση A/RES/57/199, και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου 2006.
Το νοµικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή των
βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης που θέσπισε η Ελληνική Πολιτεία µετά τη
σκληρή δοκιµασία που υπέστη η ανθρώπινη αξιοπρέπεια
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, τόσο σε έκταση όσο και σε κανονιστική βαρύτητα.
Με αφετηρία την απαγορευτική διάταξη του άρθρου 7
παρ. 2 Σ, η χώρα µας προχώρησε στη συνέχεια στην
πρόβλεψη ποινών για πράξεις που συνιστούν βασανιστήρια ή άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
µε το ν. 1500/ 1984, που εισήγαγε σχετικές διατάξεις
στον ΠΚ.
Παρά την αποτρεπτική λειτουργία των εν λόγω ποινικών κυρώσεων και απαγορεύσεων, η διεθνής εµπειρία
των τελευταίων ετών δείχνει ότι αποτελεσµατικότερη
προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας παρέχεται όταν θεσπίζονται µόνιµοι µηχανισµοί πρόληψης και εξωτερικού ελέγχου των σχετικών προσβολών.
Τέτοιοι µηχανισµοί προβλέπονται στις δύο σχετικές
διεθνείς Συµβάσεις που δεσµεύουν την Ελλάδα, δηλαδή
τη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης του
ΟΗΕ του 1984 και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας του 1987, που κυρώθηκαν αντίστοιχα µε τους νόµους 1782/1988 και 1949/
1991. Με τις Συµβάσεις αυτές δηµιουργήθηκαν διεθνείς
επιτροπές που ελέγχουν την εκ µέρους των συµβαλλοµένων κρατών τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει όσον αφορά την πρόληψη και καταστολή των βασανιστηρίων και της ταπεινωτικής τιµωρίας ή µεταχείρισης.
Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση κατά των
Βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας των Ηνωµένων Εθνών αποτελεί τη νεότερη εξέλιξη στο διεθνές επίπεδο του προληπτικού µοντέλου ελέγχου των σχετικών προσβολών. Το Πρωτόκολλο αφ’ ενός µεν δηµιούργησε, σε διεθνές επίπεδο, µια Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων ενώ ταυτόχρονα προβλέπει τη
δηµιουργία ή διατήρηση, σε εθνικό επίπεδο, από τα συµβαλλόµενα Κράτη ενός ή διαφόρων «οργάνων επισκέψεων» για την πρόληψη των βασανιστηρίων.
Αποστολή της Υποεπιτροπής δεν συνιστά αποκλειστικά η πραγµατοποίηση επισκέψεων σε χώρους κράτησης

και η παροχή Συστάσεων προς τα Κράτη σχετικά µε την
προστασία των προσώπων που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, αλλά και η τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη των Εθνικών Μηχανισµών Πρόληψης. Με άλλα
λόγια, η Υποεπιτροπή αναλαµβάνει και έναν ρόλο αρωγού προς τα Κράτη-Μέρη στην προσπάθεια που αυτά καταβάλλουν, ώστε οι συνθήκες κράτησης να εγγυώνται
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε κάθε χώρο κράτησης ή εν
γένει περιορισµού της ελευθερίας.
Ο εµπλουτισµός του εθνικού κανονιστικού πλαισίου µε
τις διατάξεις του εν λόγω Πρωτοκόλλου και η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης που επιχειρείται µε τον κυρωτικό του Πρωτοκόλλου
νόµου, θέτουν στο µικροσκόπιο του ελέγχου τους χώρους κράτησης, προκειµένου όχι µόνο να προλάβουν την
εκδήλωση συµπεριφορών αυθαιρεσίας και βίας εκ µέρους των δηµόσιων αρχών αλλά και να συµβάλουν στη
γενικότερη βελτίωση τόσο των συνθηκών κράτησης όσο
και της µεταχείρισης των ανθρώπων που στερούνται την
ελευθερία τους, µε τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και
τη κατάθεση προτάσεων, συστάσεων και υποδείξεων.
Από διεθνείς οργανισµούς, όπως ο ΟΗΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης, διατυπώνονται συχνά συστάσεις
προς τα Κράτη-Μέρη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
για τις συνθήκες κράτησης (βλ. ειδικότερα, την ειδική έκθεση για τη χώρα µας της 4ης Μαρτίου 2011 του Ειδικού
Απεσταλµένου του ΟΗΕ, Manfred Nowak, τη δηµόσια δήλωση της 15ης Μαρτίου 2011 σε βάρος της Ελλάδας από την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων
του Συµβουλίου της Ευρώπης, αλλά και τις πρόσφατες
καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου). Η χώρα µας συνεργάσθηκε πάντοτε µε όλα τα ελεγκτικά όργανα των
Διεθνών Οργανισµών, θεωρώντας ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσων στερούνται την ελευθερία τους. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη θεσµικών πρωτοβουλιών από την Ελλάδα, προκειµένου να καταστήσει σαφές ότι σέβεται τα κριτήρια που
τίθενται από τις διεθνείς συµβάσεις για την προστασία
του πιο βασικού ανθρώπινου δικαιώµατος, της αξιοπρέπειας, ιδιαίτερα σε συνθήκες περιορισµού της ελευθερίας, όπου το άτοµο καθίσταται εξαιρετικά ευάλωτο.
Ως εκ τούτου, µε το παρόν σχέδιο νόµου δηµιουργείται Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης ο οποίος, µεταξύ άλλων, θα έχει δικαιοδοσία να:
(α) εξετάζει τακτικά τη µεταχείριση των ατόµων που
περιορίζεται η ελευθερία τους σε κάθε είδους χώρο κράτησης µε σκοπό την ενδυνάµωση της προστασίας τους
κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας,
(β) απευθύνει συστάσεις στις σχετικές Αρχές µε σκοπό τη βελτίωση της µεταχείρισης και των συνθηκών κράτησης των ατόµων που περιορίζεται η ελευθερία τους
και τη πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων µορφών
σκληρής, απάνθρωπης, ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή
τιµωρίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις
και κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ,
(γ) συντάσσει εκθέσεις και υποβάλλει προτάσεις και
παρατηρήσεις σχετικά µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, την εφαρµογή της και την ανάγκη ενδεχοµένων
µεταρρυθµίσεων.
Το Πρωτόκολλο περιλαµβάνει το προοίµιο και πέντε
µέρη. Στο πρώτο µέρος (άρθρα 1-4) προβλέπονται οι γενικές αρχές του Πρωτοκόλλου και συγκεκριµένα: α) ο
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σκοπός του, ο οποίος συνίσταται στη δηµιουργία ενός
συστήµατος τακτικών επισκέψεων σε χώρους κράτησης,
β) οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Υποεπιτροπής, δηλαδή αυτές της εµπιστευτικότητας, της αµεροληψίας, της µη-επιλεκτικότητας, της καθολικότητας και της
αντικειµενικότητας, γ) η πρόβλεψη της σύστασης του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης και δ) οι ορισµοί των εννοιών «χώροι κράτησης» και «στέρηση της ελευθερίας».
Στο δεύτερο µέρος (άρθρα 5-10) ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη σύνθεση της Επιτροπής και, ειδικότερα, τον
τρόπο εκλογής, αντικατάστασης και διάρκειας της θητείας των µελών της.
Στο τρίτο µέρος (άρθρα 11-16) προβλέπονται οι αρµοδιότητες και η διαδικασία διενέργειας επισκέψεων από
την Υποεπιτροπή.
Στο τέταρτο µέρος (άρθρα 17-23) καθορίζονται οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας και οι εξουσίες που οφείλει κάθε
Κράτος-Μέρος να παρέχει στον Εθνικό Μηχανισµό Πρόληψης.
Στο πέµπτο µέρος (άρθρο 24) παρέχεται η δυνατότητα
στα Κράτη-Μέρη να προβούν σε δήλωση για αναβολή
των υποχρεώσεών τους από το 3ο ή το 4ο Μέρος του
Πρωτοκόλλου.
Το έκτο µέρος (άρθρα 25, 26) αφορά τη χρηµατοδότηση της Υποεπιτροπής, ενώ το έβδοµο µέρος (άρθρα 2737) περιλαµβάνει τις τελικές διατάξεις.
Άρθρο Δεύτερο
Με το άρθρο δεύτερο του κυρωτικού νόµου, παράγραφος 1, ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», ως ο «Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης», κατά τα
άρθρα 3 και 17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. Σύµφωνα µε το πνεύµα του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αλλά και τις γενικές οδηγίες της CPT και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης
θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος φορέας (µε ανεξαρτησία προσωπικού και αυτοτέλεια πόρων) προστασίας δικαιωµάτων, µε σαφή δυνατότητα από άποψη προσωπικού και τεχνογνωσίας να αναλάβει τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα, όπως ορίζονται στο Προαιρετικό
Πρωτόκολλο.
Το Πρωτόκολλο θέτει συγκεκριµένες προϋποθέσεις
σχετικά µε την ανεξαρτησία του µηχανισµού προκειµένης της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων και της εν
γένει δραστηριότητας του Εθνικού Μηχανισµού. Αρκετά
ευρωπαϊκά κράτη έχουν επιλέξει το θεσµό του Συνηγόρου του Πολίτη ως εθνικό µηχανισµό πρόληψης. Επισηµαίνεται ότι ήδη στο πλαίσιο της γενικής αρµοδιότητάς
του και λειτουργίας του, ο Συνήγορος του Πολίτη, επισκέπτεται και διενεργεί ελέγχους σε σωφρονιστικά καταστήµατα, αστυνοµικά κρατητήρια και ψυχιατρεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 του
ν. 3772/2009 (Α΄ 112): Στο άρθρο 52 του Σωφρονιστικού
Κώδικα προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Τα καταστήµατα κράτησης επιτρέπεται να επισκέπτονται, µετά
από προηγούµενη ενηµέρωση του διευθυντή του καταστήµατος κράτησης, η Διακοµµατική Επιτροπή της Βουλής για το σωφρονιστικό σύστηµα και ο Συνήγορος του
Πολίτη». Η επιλογή για το ρόλο του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος
του Πολίτη», αφ’ ενός διασφαλίζει τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας και της τεχνογνωσίας που απαιτεί το Πρωτό-

κολλο, αφ’ ετέρου αποτρέπει την δηµοσιονοµική επιβάρυνση που θα προέκυπτε µε την εξαρχής σύσταση νέου
φορέα.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, εναρµονίζεται
ο καταστατικός νόµος του Συνηγόρου του Πολίτη 3094/
2003 (Α΄ 10), µε τη διευρυµένη αποστολή του ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης, την οποία προβλέπει η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου σε αρµονία µε τα άρθρα 3
και 17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται η
συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του
Πολίτη» µε τρεις από τους κυριότερους φορείς στη χώρα µας που σχετίζονται µε την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την πρόληψη των βασανιστηρίων
και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης
στους χώρους κράτησης. Οι φορείς αυτοί είναι η Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, η οποία ήδη
από το 2004 εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα µας πρέπει
να επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο (βλ. απόφασή της Επιτροπής της 22ης Απριλίου 2004), η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου – Προστασίας των Δικαιωµάτων των
Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές (άρθρο 2 του
ν. 2716/1999), καθώς η συµβολή της κρίνεται σηµαντική
για την προάσπιση των δικαιωµάτων των ψυχασθενών υπό κράτηση, οµάδας ιδιαίτερα ευάλωτης, το νεοσύστατο
Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
(ν. 3938/ 2011) και τέλος το Σώµα Επιθεώρησης κι Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης (ν. 3090/2002). Η συνεργασία µε τους φορείς αυτούς δύναται να περιλαµβάνει
την ανταλλαγή απόψεων, την από κοινού διενέργεια των
επισκέψεων σε χώρους κράτησης, την τακτική επικοινωνία σε θέµατα πρόληψης των βασανιστηρίων σε χώρους
κράτησης, καθώς και την από κοινού, όταν και όπου κρίνεται σκόπιµο, εκπόνηση εκθέσεων. Ο Συνήγορος δύναται να συνεργάζεται και µε άλλους φορείς και οργανώσεις που θεωρεί ότι θα βοηθούσαν την αποστολή του, ως
Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης.
Άρθρο Τρίτο
Με το άρθρο 3 ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη στελέχωση του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης. Κατ’ αρχήν, καθώς το ρόλο του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης αναλαµβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, διατίθεται το επιστηµονικό προσωπικό που ήδη στελεχώνει την Αρχή (άρθρο
5 του ν. 3094/2003) για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του Εθνικού Μηχανισµού.
Περαιτέρω, για την ανταπόκριση στις αυξηµένες απαιτήσεις του ρόλου του, στον Εθνικό Μηχανισµό Πρόληψης συνιστώνται επιπλέον τρεις (3) οργανικές θέσεις
µόνιµου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 7 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 που προστέθηκε
µε την παρ. 1α του άρθρου 9 του ν. 3861/2010. Το προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις αυτές θα έχει τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που ήδη
στελεχώνει την Αρχή, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει ο
ν. 3094/2003. Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται µε προσωπικό που ήδη υπηρετεί σε θέσεις του
Δηµοσίου, είτε ως µόνιµο προσωπικό είτε µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Για τον ίδιο λόγο της επαρκούς εκπλήρωσης των καθη-
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κόντων του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης παρέχεται η
δυνατότητα απόσπασης στο Συνήγορο του Πολίτη µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλων από υπηρεσίες του Δηµοσίου ή των
Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται από τις ισχύουσες
διατάξεις. Η απόσπαση, η οποία θα είναι τριετούς διάρκειας (µε δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµα φορές
για ίσο χρονικό διάστηµα), θα διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτηµα του Σ.τ.Π., χωρίς
γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών γενικών ή ειδικών διατάξεων.
Τέλος, η ευθύνη για τη λειτουργία και το συντονισµό
του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης ανατίθεται από τον
Συνήγορο του Πολίτη σε έναν Βοηθό Συνήγορο, από
τους υπηρετούντες στην Αρχή.
Άρθρο Τέταρτο
Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ο Εθνικός
Μηχανισµός Πρόληψης διενεργεί επισκέψεις σε όλους
τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, µε ή χωρίς
προηγούµενη ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών που
προΐστανται των χώρων αυτών. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι το πεδίο εφαρµογής του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
είναι ιδιαιτέρως ευρύ, αφού περιλαµβάνει οποιονδήποτε
χώρο κράτησης προσώπων που έχουν στερηθεί ή δύναται να στερηθούν την ελευθερία τους (ενδεικτικά αναφέρονται : σωφρονιστικά καταστήµατα, κέντρα κράτησης
αλλοδαπών, ΚΕΠΥ δηλ τα Κέντρα πρώτης υποδοχής αλλοδαπών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
ν.3907/2011, κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 220/2007, αστυνοµικά
κρατητήρια, ψυχιατρικά καταστήµατα και άλλα). Για τους
σκοπούς του Πρωτοκόλλου, στέρηση της ελευθερίας
σηµαίνει οποιαδήποτε µορφή κράτησης ή φυλάκισης ή
περιορισµού ενός ατόµου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο από τον οποίο δεν µπορεί να αποµακρυνθεί χωρίς εντολή
από δικαστική, διοικητική ή άλλη αρχή Η έννοια της
«στερήσεως της ελευθερίας» (βλ. άρθρο 4 παρ. 2 του
Πρωτοκόλλου) θα ερµηνεύεται κατά τρόπο διασταλτικό,
παρά συσταλτικό. Η δυνατότητα, εξάλλου, του Κράτους
να περιορίσει την αρµοδιότητα της Υποεπιτροπής να επισκέπτεται χώρους κράτησης οριοθετείται αυστηρά στο
άρθρο 14(2) του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου. Κατά συνέπεια, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14(2)
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, αιτιολογηµένη αντίρρηση για επίσκεψη σε συγκεκριµένο χώρο στέρησης της
ελευθερίας µπορεί να προβληθεί, υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αµέσως ανώτερη αρχή εντός είκοσι
τεσσάρων ωρών, µόνο για επείγοντες και επιτακτικούς
λόγους εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας, φυσικών καταστροφών ή σοβαρής αναταραχής στο χώρο στον οποίο
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη, οι οποίοι, ωστόσο, αποτρέπουν µόνον προσωρινά την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας επίσκεψης. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η
δυνατότητα που παρέχεται πλέον για τη διενέργεια επισκέψεων και στα σωφρονιστικά καταστήµατα χωρίς υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης.
Για την πληρέστερη εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων
του, ο Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης, δύναται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, να παραγγέλλει πραγµατογνωµοσύνη, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παράρα-

φος 1 του π.δ. 273/1999 «Κανονισµός Λειτουργίας του
Συνηγόρου του Πολίτη».
Άρθρο Πέµπτο
Με το άρθρο αυτό επέρχονται, σε συνάρτηση µε το
άρθρο 2 παρ. 2 του Κυρωτικού Νόµου, περαιτέρω τροποποιήσεις στον καταστατικό νόµο 3094/2003 του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειµένου να προσαρµοστούν η αποστολή και οι αρµοδιότητές του στις επιταγές του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.
Άρθρο Έκτο
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3 του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου, τα Κράτη - Μέρη αναλαµβάνουν να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία των
εθνικών µηχανισµών πρόληψης. Η νοµοθετική κύρωση
του Πρωτοκόλλου συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, ότι η Χώρα µας αναλαµβάνει διεθνείς δεσµεύσεις ως προς τις
αρµοδιότητες και τη λειτουργία του εν λόγω µηχανισµού, καθώς και τη βιωσιµότητά του µελλοντικά. Προς
την κατεύθυνση αυτή πρέπει να εξασφαλιστούν, κατά
τρόπο σταθερό και αδιάλειπτο τα κονδύλια που θα επιτρέψουν την αποτελεσµατική λειτουργία του Εθνικού
Μηχανισµού, προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις των τακτικών επισκέψεων στους χώρους κράτησης σε όλη την επικράτεια, την εκπόνηση και
δηµοσίευση των εκθέσεων που προβλέπει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, τη διεθνή συνεργασία και οποιαδήποτε
δραστηριότητα κριθεί απαραίτητη στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων που προβλέπει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Για το σκοπό αυτόν, προβλέπεται ότι η
κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα γίνεται από κονδύλια
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο Έβδοµο
Με το άρθρο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση, ώστε µε
απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να µπορούν να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
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1γ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη
Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (κυρωτικός νόµος της Σύµβασης 1782/1988, Α΄
116), που υιοθετήθηκε µε το ψήφισµα 57/199 (18 Δεκεµβρίου 2002) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, το κείµενο του οποίου στο πρωτότυπο στην αγγλική
γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης
1. Ως «Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης», κατά τα άρθρα 3 και 17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής,
απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας
(καλούµενου εφεξής «Προαιρετικό Πρωτόκολλο»), ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως «Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης, για την πρόληψη των βασανιστηρίων
και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας» σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 3 και 17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου,
στη σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπής ή ταπεινωτικής µεταχείρισης
ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 18 Δεκεµβρίου 2002.»
3. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, o Εθνικός
Μηχανισµός Πρόληψης δύναται να συνεργάζεται µε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ειδικότερα της
πρόληψης των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης, ιδίως
µε την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου – Προστασίας των
Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές (άρθρο 2 του ν. 2716/1999), το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη (ν. 3938/2011) και το Σώµα
Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης
(ν. 3090/ 2002).
Άρθρο τρίτο
Στελέχωση Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ο Εθνικός
Μηχανισµός Πρόληψης στελεχώνεται από µέλη του
προβλεπόµενου στο άρθρο 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
2. Για την επάρκεια στελέχωσης του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης συνιστώνται στο Σ.τ.Π. τρεις (3) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας της
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010,
που προστέθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 9 του
ν. 3861/2010. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του προηγούµενου
εδαφίου, οι οποίες διατάξεις διέπουν και το καθεστώς
του υπηρετούντος σε αυτές προσωπικού.
3. Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης δύναται να αποσπώνται στο Συνήγορο του Πολίτη µόνιµοι ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι
από υπηρεσίες του Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται από τις ισχύουσες διατάξεις, για
τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Εθνικού

Μηχανισµού Πρόληψης. Η απόσπαση διενεργείται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτηµα του
Σ.τ.Π., χωρίς γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών ή ειδικών διατάξεων. Η
διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, δύναται να
παρατείνεται δύο ακόµη φορές για ίσο χρονικό διάστηµα
µε διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά
τα λοιπά για τις αποσπάσεις ή µετατάξεις υπαλλήλων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011
και της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010.
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση
των αρµοδιοτήτων του Ε.Μ.Π. που προβλέπονται από τις
παρούσες διατάξεις, σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους.
Άρθρο τέταρτο
Διενέργεια επισκέψεων – Πραγµατογνωµοσύνη
1. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ο Εθνικός
Μηχανισµός Πρόληψης διενεργεί επισκέψεις σε όλους
τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, µε ή χωρίς
προηγούµενη ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών που
προΐστανται των χώρων αυτών. Αιτιολογηµένη αντίρρηση για επίσκεψη σε συγκεκριµένο χώρο στέρησης της ελευθερίας µπορεί να προβληθεί, υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αµέσως ανώτερη αρχή εντός είκοσι
τεσσάρων ωρών, µόνο για επείγοντες και επιτακτικούς
λόγους εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας, φυσικών καταστροφών ή σοβαρής αναταραχής στο χώρο στον οποίο
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη, οι οποίοι αποτρέπουν προσωρινά την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας
επίσκεψης.
2. Ο Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραγγέλλει πραγµατογνωµοσύνη, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του
π.δ. 273/1999 «Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου
του Πολίτη».
Άρθρο πέµπτο
Σύνταξη εκθέσεων
Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισµός
Πρόληψης, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, διενεργεί έρευνες και δηµοσιεύει
εκθέσεις σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του «Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης και
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας», όπως αυτό κυρώνεται δια του παρόντος νόµου.»
Άρθρο έκτο
Οι δαπάνες που προκαλούνται από τη λειτουργία του
Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης και την εκτέλεση του
έργου του, αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των κατ’ έτος
εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πιστώσεων, ύστερα από πρόταση του Συνηγόρου
του Πολίτη.
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Άρθρο έβδοµο
Με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να
καθορίζονται θέµατα λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης.
Άρθρο όγδοο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 αυτού.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013
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Αριθ. 96/18/2013
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Κύρωση του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης
ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών»
Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προτείνεται η κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στην ανωτέρω Σύµβαση (ν. 1782/1988), που υιοθετήθηκε στις 18
Δεκεµβρίου 2002, µε το ψήφισµα 57/199 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Ειδικότερα:
Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ
που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο, µε τις διατάξεις του οποίου
προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΜΕΡΟΣ Ι
1. Ορίζεται ως σκοπός του κυρούµενου Πρωτοκόλλου
η δηµιουργία ενός συστήµατος τακτικών επισκέψεων, οι
οποίες πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητα διεθνή και εθνικά όργανα, σε χώρους όπου τα άτοµα στερούνται την
ελευθερία τους, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και

άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας.
(άρθρο 1)
2. Συνιστάται Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης
ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (Υποεπιτροπή
για την Πρόληψη), η οποία εκτελεί το έργο της εντός
του πλαισίου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και συνεργάζεται µε τα Κράτη – Μέρη για την εφαρµογή του υπό κύρωση Πρωτοκόλλου.
(άρθρο 2)
3.α. Τα Κράτη – Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση
να δηµιουργήσουν, σε εσωτερικό επίπεδο, ένα ή περισσότερα όργανα για την πρόληψη των βασανιστηρίων και
των άλλων µορφών µεταχείρισης ή τιµωρίας, τα οποία αποτελούν τον Εθνικό Μηχανισµό Πρόληψης (ΕΜΠ).
β. Επίσης, τα Κράτη – Μέρη επιτρέπουν, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, τις επισκέψεις της Υποεπιτροπής
για την Πρόληψη και του ΕΜΠ σε χώρους κράτησης, µε
σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των προσώπων που
στερούνται την ελευθερία τους και την προστασία αυτών κατά των βασανιστηρίων και των άλλων µορφών µεταχείρισης ή τιµωρίας.
γ. Καθορίζεται η έννοια του όρου «στέρηση της ελευθερίας» για την εφαρµογή του κυρούµενου Πρωτοκόλλου.
(άρθρα 3 – 4)
ΜΕΡΗ ΙΙ και ΙΙΙ
1.α. Προσδιορίζεται ο αριθµός των µελών της συνιστώµενης Υποεπιτροπής για την Πρόληψη, που είναι υπήκοοι των Κρατών – Μερών και ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τα προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής τους, τον τρόπο εκλογής και τη θητεία των
µελών αυτής.
β. Καθορίζεται ο τρόπος εκλογής των αξιωµατούχων
της προαναφερόµενης Υποεπιτροπής και η διάρκεια της
θητείας αυτών, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας αυτής.
(άρθρα 5 – 10)
2.α. Καθορίζονται οι όροι, σύµφωνα µε τους οποίους η
Υποεπιτροπή για την Πρόληψη ασκεί τα καθήκοντά της
και ειδικότερα, προβλέπονται επισκέψεις στους προαναφερόµενους χώρους κράτησης και συστάσεις προς τα
Κράτη – Μέρη σχετικά µε την προστασία των ατόµων
που στερούνται την ελευθερία τους, καθώς επίσης και
συµβουλές, συστάσεις και παρατηρήσεις προς τα Κράτη
– Μέρη σχετικά µε τη δηµιουργία και λειτουργία του
ΕΜΠ.
β. Προσδιορίζονται, αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις των
Κρατών – Μερών, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα
στην Υποεπιτροπή να συµµορφωθεί µε τους προαναφερόµενους όρους εντολής της.
γ. Καθορίζεται, επίσης, η διαδικασία κατάρτισης του
προγράµµατος των τακτικών επισκέψεων της ανωτέρω
Υποεπιτροπής, οι οποίες διεξάγονται από τουλάχιστον
δύο µέλη της. Τα µέλη αυτά µπορεί να συνοδεύονται από εθνικούς εµπειρογνώµονες (µέχρι πέντε), που προτείνονται από τα ενδιαφερόµενα Κράτη - Μέρη και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο, που προετοιµάζεται κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 11-13)
3.α. Για τη διευκόλυνση της Υποεπιτροπής στην άσκηση του έργου της, τα Κράτη - Μέρη υποχρεούνται να: i)
παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις εγκαταστάσεις κράτησης, ii) επιτρέπουν τη διενέργεια
συνεντεύξεων µε πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
- Πάντως, τα Κράτη – Μέρη δύνανται να αρνούνται την
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επίσκεψη σε συγκεκριµένο χώρο, για τους οριζόµενους
λόγους.
β. Προβλέπεται η υποβολή, από την Υποεπιτροπή προς
την Επιτροπή Βασανιστηρίων, δηµόσιας έκθεσης σχετικά
µε τις δραστηριότητές της.
(άρθρο 14 – 16)
ΜΕΡΗ ΙV και V
1α. Τα Κράτη – Μέρη οφείλουν να ορίσουν ή να δηµιουργήσουν, σε εσωτερικό επίπεδο και εντός της οριζόµενης προθεσµίας, έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους
ΕΜΠ για την πρόληψη των βασανιστηρίων.
β. Τα Κράτη – Μέρη, επίσης, οφείλουν να εγγυώνται
την ανεξαρτησία των ΕΜΠ ως προς τη λειτουργία τους
και το προσωπικό τους και να διασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία αυτών.
γ. Προσδιορίζονται οι εξουσίες που παρέχονται, κατ’
ελάχιστον, στους ΕΜΠ. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κράτη – Μέρη οφείλουν να παρέχουν σε
αυτούς πρόσβαση σε πληροφορίες, σε χώρους κράτησης κ.λπ., χωρίς να θίγονται οι διατάξεις περί απορρήτου
και προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
δ. Τέλος, τα Κράτη – Μέρη οφείλουν να δηµοσιεύουν
τις ετήσιες εκθέσεις των ΕΜΠ.
(άρθρα 17 – 23)
2. Παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη – Μέρη να προβούν σε δήλωση περί αναβολής της εφαρµογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κυρούµενο Πρωτόκολλο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 24)
ΜΕΡΗ VI και VII
1.α. Ορίζεται ότι, οι δαπάνες που προκαλούνται από τη
λειτουργία της Υποεπιτροπής Πρόληψης επιβαρύνουν
τα Ηνωµένα Έθνη.
β. Ιδρύεται Ειδικό Ταµείο, για τη χρηµατοδότηση της εφαρµογής των συστάσεων της προαναφερόµενης Υποεπιτροπής, σε συνέχεια επίσκεψης σε Κράτος – Μέρος,
καθώς και εκπαιδευτικών προγραµµάτων των ΕΜΠ.
- Το Ειδικό Ταµείο µπορεί να χρηµατοδοτείται µέσω εθελοντικών εισφορών από κυβερνήσεις, διακυβερνητικές και µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και άλλους
ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.
(άρθρα 25 - 26)
2.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υπογραφή,
την επικύρωση και την έκταση εφαρµογής του κυρούµενου Πρωτοκόλλου, το οποίο είναι ανοιχτό για προσχώρηση από οποιοδήποτε κράτος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Ορίζεται ότι, στο εν λόγω Πρωτόκολλο, δεν επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων, οι δε διατάξεις αυτού
δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των Κρατών – Μερών,
που απορρέουν από άλλα δεσµευτικά κείµενα (Περιφερειακές και Διεθνείς Συµβάσεις).
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη – Μέρη να καταγγείλουν ή να προτείνουν τροποποιήσεις στο υπό κύρωση Πρωτόκολλο, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία.
(άρθρα 27, 29 - 34 και 37)
3. Καθορίζονται τα προνόµια και οι ασυλίες, που παρέχονται στα µέλη της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη, για
την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτών όταν επισκέπτονται τα Κράτη - Μέρη.
(άρθρα 35 – 36)
Β. Με το άρθρο δεύτερο, ορίζεται ο Συνήγορος του
Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή), ως Εθνικός Μηχανισµός
Πρόληψης (ΕΜΠ), κατ’ εφαρµογή των άρθρων 3 και 17
του κυρούµενου Πρωτοκόλλου.

- Παράλληλα, συµπληρώνονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (ν. 3094/2003), σχετικά µε την αποστολή
της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής, ως ΕΜΠ.
- Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως ΕΜΠ, συνεργάζεται µε άλλους φορείς,
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδίως στην πρόληψη των βασανιστηρίων.
Γ. Με το άρθρο τρίτο, προβλέπεται ότι, η στελέχωση
του ΕΜΠ για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, γίνεται
από τα µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του
Συνηγόρου του Πολίτη.
- Περαιτέρω, συνιστώνται τρεις (3) οργανικές θέσεις
µόνιµου προσωπικού του κλάδου ΠΕ ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που θα καλυφθούν αποκλειστικά µε αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού του
Δηµοσίου ή από άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 5
του ν. 3094/2003.
- Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης µόνιµου
ή µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Δηµοσίου,
ή φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του ΕΜΠ.
- Για το αποσπώµενο και το µετατασσόµενο προσωπικό, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 4024/2011 και της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του
ν. 3845/2010.
- Τέλος, ορίζεται ότι, η εκτέλεση των καθηκόντων του
ΕΜΠ ανατίθεται σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους.
Δ. Με τα άρθρα τέταρτο και πέµπτο, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια από τον ΕΜΠ επισκέψεων
σε χώρους στέρησης της ελευθερίας, τη διεξαγωγή ερευνών και τη δηµοσίευση των σχετικών εκθέσεων.
- Περαιτέρω, ο ΕΜΠ έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παραγγείλει πραγµατογνωµοσύνη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Ε. Με το άρθρο έκτο, ορίζεται ότι, οι δαπάνες για την
εκτέλεση του έργου του ΕΜΠ και τη λειτουργία αυτού,
καλύπτονται από τις κατ’ έτος εγγεγραµµένες πιστώσεις
στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ΣΤ. Με το άρθρο έβδοµο, παρέχεται η εξουσιοδότηση
στο Συνήγορο του Πολίτη να ρυθµίζει, µε απόφασή του,
τα θέµατα λειτουργίας του ΕΜΠ.
Ζ. Με το άρθρο όγδοο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 28
του υπό κύρωση Πρωτοκόλλου, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτού και του υπό ψήφιση νόµου.
Η. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από την αντιµετώπιση των εξόδων
για την εκτέλεση του έργου και τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ΕΜΠ.
(άρθρα 17 και 18 παρ. 3
του Πρωτοκόλλου και δεύτερο
και έκτο του νοµοσχεδίου)
2. Δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης
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του Έλληνα εκπροσώπου, που θα οριστεί µέλος της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη.
(άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων
µετακίνησης των εθνικών εµπειρογνωµόνων, στην περίπτωση που αποσταλούν από τη χώρα µας, προκειµένου
να συνοδεύουν τα µέλη της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη, στις επισκέψεις που πραγµατοποιούν, κατ’ εφαρµογή του κυρούµενου Πρωτοκόλλου.
(άρθρο 13 του Πρωτοκόλλου)

πτωση που αποσταλούν από τη χώρα µας, προκειµένου
να συνοδεύουν τα µέλη της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη, στις επισκέψεις που πραγµατοποιούν, κατ’ εφαρµογή του κυρούµενου Πρωτοκόλλου.
(άρθρο 13 του Πρωτοκόλλου)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν χρηµατοδότηση του
Ειδικού Ταµείου για την Υποεπιτροπή για την Πρόληψη,
από κρατικούς πόρους ή / και πόρους άλλων δηµόσιων
φορέων.
(άρθρο 26 παρ.2 του Πρωτοκόλλου)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού ή
του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων, κατά περίπτωση.

Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν χρηµατοδότηση του
Ειδικού Ταµείου για την Υποεπιτροπή για την Πρόληψη,
από κρατικούς πόρους ή / και πόρους άλλων δηµόσιων
φορέων.
(άρθρο 26 παρ.2 του Πρωτοκόλλου)
Από τη σύσταση στο Συνήγορο του Πολίτη, τριών (3)
οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού του κλάδου ΠΕ
του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή µε σύµβαση
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, επειδή οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν αποκλειστικά µε αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού του Δηµοσίου ή άλλων φορέων του
δηµοσίου τοµέα, µε παράλληλη κατάργηση των οργανικών θέσεων αυτού από τους φορείς από τους οποίους
µετατάσσονται. Ως εκ τούτου, δεν µεταβάλλεται ουσιωδώς η εικόνα του προσωπικού σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.
(άρθρο τρίτο παρ. 2 του νοµοσχεδίου)
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Στουρνάρας

Κ. Μητσοτάκης

Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Βασίλειος Κατριβέσης

Χ. Αθανασίου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από την αντιµετώπιση των εξόδων
για την εκτέλεση του έργου και τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ΕΜΠ. (άρθρα 17 και 18 παρ.3 του
Πρωτοκόλλου και δεύτερο και έκτο του νοµοσχεδίου)
2. Δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης
του Έλληνα εκπροσώπου, που θα οριστεί µέλος της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη.
(άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων
µετακίνησης των εθνικών εµπειρογνωµόνων, στην περί-

