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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ

-Προετοιμασία ειδικού Σ/Ν για θέματα υγείας στις φυλακές 

-Για την αντιμετώπιση εξεγέρσεως των κρατουμένων:

-Τοποθέτηση αγροτικών ιατρών στις φυλακές
-Απέδωσε η συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ

Συγκροτήθηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα των σωφρονιστικών καταστημάτων και οργανώθηκαν νέοι χώροι 
κράτησης.

2. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ

-Προχωρεί ικανοποιητικά η κατασκευή του Εφετείου Αθηνών και η στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων 
Αθήνας
-Ο συνολικός σχεδιασμός μηχανοργάνωσης θα ανακοινωθεί σύντομα

3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Νομοθετική επεξεργασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Ψηφίστηκε και τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος για το ποινικό δίκαιο και το σωφρονιστικό σύστημα.

Ολοκληρώθηκε το Σ/Ν για την ποινική ευθύνη υπουργών και θα εισαχθεί στην Ολομέλεια του Σώματος.
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Σχόλιο:

1. Το πρόγραμμα δράσης του υπουργείου εμφανίζεται με σαφείς στόχους, 
ενέργειες - μέτρα, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι τον Οκτώβριο 1997.
2. Η αντιστοιχία δεσμεύσεων ενεργειών και υλοποίησής τους είναι σχεδόν 
πλήρης και μπορεί να αξιολογηθεί, έστω και χωρίς χρονοδιάγραμμα κατά ενέργεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Προβλή Πορεία-Ολοκλήρωση Σημαντικ
Στόχος - Ενέργεια ματα ότητα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ 
ΜΕ ΜΕΤΡΑ: Καταρτίστηκε, ψηφίστηκε και τίθεται σε ισχύ ο 

νέος Νόμος «Τροποποίηση των διατάξεων του
1. : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής *
Προετοιμασία Νόμου για: Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών κανώνων
-Αυστηρότερη τυποποίηση των προϋποθέσεων επιβολής μεταχείρισης των κρατουμένων και άλλες
προσωρινής κράτησης.
-Διασφάλιση της εφαρμογής του θεσμού της υπό όρον

διατάξεις».

απόλυσης Προετοιμασία ειδικού Σ/Ν για θέματα υγείας στις *
-Παρέμβαση για καθυστερήσεις στον προσδιορισμό των φυλακές
υποθέσεων των κρατουμένων
-Εφαρμογή εναλλακτικών ποινών και ευνοϊκών ρυθμίσεων Η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του νέου
για τοξικομανείς ενταγμένων στα προγράμματα ΟΚΑΝΑ. σωφρονιστικού κώδικα θα παραδώσει το
-Επαναξιολόγηση του Κώδικα Βασικών Κανόνων πόρισμα μέχρι 15/6/96
Μεταχείρισης των Κρατουμένων
-Βελτίωση του πλέγματος διμερών συμφωνιών για Συμφωνήθηκε και εκκρεμεί προς υπογραφή μέσω
μεταφορά των κρατουμένων από το κράτος καταδίκης στο του ΥΠΕΞ Ελληνοαλβανικό πρωτόκολλο με το *
κράτος εκτέλεσης της ποινής, οποίο τροποποιείται η διακρατική συμφωνία
-Εισαγωγή διαδικαστικών εγγυήσεων για τις μεταγωγές 
κρατουμένων.

μεταφοράς κρατουμένων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ολοκληρώθηκε ο μηχανογραφικός σχεδιασμός

- Μηχανογράφηση των σωφρονιστικών καταστημάτων, των σωφρονιστοικών καταστημάτων και
σύνδεση με το Υπουργείο και απογραφή κρατουμένων. συγκροτείταοι δίκτυο μεταξύ της Κεντρικής 

Υπηρεσίας και των μεγαλύτερων φυλακών.
Για την αντιμετώπιση εξεγέρσεως των κρατουμένων: -Τοποθετήθηκαν στις 4 μεγάλες φυλακές 

Αντιεισαγγελείς Εφετών και Εισαγγελείς
- Ολοκλήρωση των μέτρων ιατροφαρμακευτικής Πρωτοδικών για την εποπτε'ια τους.
περίθαλψης των κρατουμένων, σε συνεργασία με το -Αντιμετωπίστηκε το κύμα εξεγέρσεων σε 11
συναρμόδιο υπουργείο. φυλακές, σε συνεργασία με το Υπ. Δημόσιας
- Ανανέωση συνεργασίας του Υπουργείου με τον ΟΚΑΝΑ Τάξης. *
- Μέτρα για το σωφρονιστικό προσωπικό -Τοποθέτηση αγροτικών ιατρών στις φυλακές
- Ανάληψη καθηκόντων από Αντεισαγγελείς Εφετών -Εξοπλισμός μικροβιολογικών εργαστηρίων
- Ανασυγκρότηση και ενίσχυση του ρόλου του Κεντρικού -Απέδωσε η συνεργασία με τα δύο Υπουργεία για
Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών την εφαρμογή προγραμμάτων *
- Ενίσχυση συνεργασίας με τα υπουργεία Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για την κατάρτιση των κρατουμένων.

χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.



ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ

- Νέα φυλακή στη Ριτσώνα
- Νέα «δίδυμη» φυλακή στην περιοχή Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης
- Νέο κτίριο στην Κασσαβέτεια Βόλου
- Νέες φυλακές Χανίων και Τρικάλων

Συγκροτήθηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα των 
σωφρονιστικών καταστημάτων και οργανώθηκαν 
νέοι χώροι κράτησης.
-Οι στρατιωτικές φυλακές Αυλώνας μεταφέρθηκαν 
στο Υπ.Δικαιοσύνης.
-Τέθηκαν σε λειτουργία οι νέες πτέρυγες στα 
Διαβατά, την Κασσαβέτεια και Πρεβαντόριο 
Αμφισσας
-Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες νέων φυλακών 
Χανίων, Τρικάλων και Χαλκίδας

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ

-Ολοκλήρωση κατασκευής του Εφετείου Αθηνών 
-Στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας 
-Αντιμετώπιση κτιριολογικού προβλήματος Διοικητικών 
Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης 
-Ολοκλήρωση των διαδικασιών για τα περιφερειακά 
δικαστικά μέγαρα ενταγμένα στο σχεδίασμά του ΤΑΧΔΙΚ.

-Προχωρεί ικανοποιητικά 
-Φάση τελικής επιλογής

-Προωθήθηκαν παλιές εκκρεμότητες για πολλά 
περιφερειακά δικαστικά μέγαρα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

-Προώθηση των προγραμάτων μηχανοργάνωσης 
-Επιτάχυνση καθαρογραφής των αποφάσεων και τήρησης 
των πρακτικών
-Ενεργοποίηση του θεσμού επιμόρφωσης των 
υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών

-Ο συνολικός σχεδιασμός μηχανοργάνωσης θα 
ανακοινωθεί σύντομα

*

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ

Στην ειδική νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του 
Υπουργείου που εξετάζει το σύνολο της ουσιαστικής και 
δικονομικής νομοθεσίας για την επιτάχυνση της πολιτικής 
και ποινικής δίκης, θα προστεθεί κλιμάκιο μελών για 
εξέταση των προβλημάτων της διοικητικής δίκης.

Τα ζητήματα της ποινικής δίκης αντιμετωπίστηκαν 
ως ένα βαθμό με το νέο νόμο για το ποινικό και 
σωφρονιστικό σύστημα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Προπαρασκευή μεγάλων θεσμικών νομοθετημάτων που 
συνδέονται με τα συνταγματικά δικαιώματα ή θεσμούς.

Ψηφίστηκε και τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος για το 
ποινικό δίκαιο και το σωφρονιστικό σύστημα.

*

- Νόμος περί ευθύνης Υπουργών
- Για την προστασία προσωπικών δεδομένων
- Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για την προστασία των 
ατομικών και πολιτικών Δικαιωμάτων
-Κώδικες (ψήφιση από τη Βουλή του εμπορικού Κώδικα, 
Ποινικής Δικονομίας, Διοκητικής Δικονομίας)
- Αποκάθαρση και εκλογίκευση της ουσιαστικής ποινικής 
νομοθεσίας.
- Αναθεώρηση του Συντάγματος

Σ/Ν για επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων και στάλθηκε προς υπογραφή σε 
συναρμόδιους υπουργούς.

Κυρώθηκε το 11ο πρόσθετο πρωτόκολλο της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.
Ολοκληρώθηκε το Σ/Ν για την ποινική ευθύνη 
υπουργών

*

Καταρτίστηκε, ψηφίστηκε και τίθεται σε ισχύ ο 
νέος Νόμος «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών κανώνων 
μεταχείρισης των κρατουμένων και άλλες 
διατάξεις». "'ν

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενώπιον της 
Επιτροπής Αναθεώρησης του Συηντάγματος και 
το ζήτημα θα εισαχθεί στην Ολομέλεια του 
Σώματος.

*


