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 ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. 5588/02-05-2018 Δξώηεζεο, πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ ν Βνπιεπηήο θ. Μ. Υαξαθόπνπινο, κε ζέκα: «ΜΑΕΗΚΔ ΑΠΟΦΤΛΑΚΗΔΗ ΜΔ ΣΟΝ “ΝΟΜΟ 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ” ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΟΩΝ ΣΔΛΔΑΝ ΒΑΡΗΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ», ζαο επηζεκαίλνπκε                    

–θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο- ηα αθόινπζα: 

 Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλα ζε πξνεγνύκελεο Δξσηήζεηο Κνηλνβνπιεπηηθνύ 

Διέγρνπ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο ζηα δεηήκαηα ηεο αληεγθιεκαηηθήο θαη ζσθξνληζηηθήο 

πνιηηηθήο. Ζ αληίιεςή καο είλαη όηη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ, ε θνηλσληθή εηξήλε θαη ε εκπέδσζε 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ εμππεξεηνύληαη πξσηίζησο από έλα ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 

ηξόπν ζύγρξνλν, κε δηαθάλεηα θαη έιεγρν.  

 Δίλαη απηνλόεην όηη δε λνείηαη αζθάιεηα ηεο θνηλσλίαο θαη αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ ζε κηα 

θνηλσλία πνπ απνδέρεηαη λα ιεηηνπξγεί έλα ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα εμαζιησκέλν, κε κόλε 

απνζηνιή ηελ αδξαλνπνίεζε, ηε «θύιαμε» αλζξώπσλ, νη νπνίνη εθβαξβαξίδνληαη ζε ζπλζήθεο 

ππεξζπλσζηηζκνύ θαη άζιησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. Γηαηί είλαη πξνθαλέο όηη απηόο ν 

εθβαξβαξηζκόο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία, παξά κόλν ζε πεξαηηέξσ 

εκπινθή ζην έγθιεκα.  

 Ζ δηαδεδνκέλε, παξόια απηά, αληίιεςε – πνπ απνηέιεζε θαη ηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή 

εδώ θαη δεθαεηίεο - όηη ε καθξόρξνλε παξακνλή θαη αρξήζηεπζε ζηε θπιαθή, αθόκα θαη ζε άζιηεο 

ζπλζήθεο, είλαη επαξθήο απάληεζε ηεο πνιηηείαο ζην έγθιεκα, εθηόο από αηειέζθνξε είλαη θαη 

βαζηά ζπληεξεηηθή. Δπλνεί ηε  δεκηνπξγία «εζσηεξηθώλ ερζξώλ» θαη «απνδηνπνκπαίσλ ηξάγσλ» 

πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηε ιατθή δπζαξέζθεηα, εθηνλώλνπλ ην ιατθό αίζζεκα, απνπξνζαλαηνιίδνπλ 

ηνπ πνιίηεο από ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη αληηθαζηζηνύλ κε ιατθηζηηθέο θνξόλεο ηε δηαηύπσζε 

ζνβαξώλ πνιηηηθώλ πξνηάζεσλ. Πεξαηηέξσ, έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα όηη ν ππεξζπλσζηηζκόο ζηηο 

θπιαθέο ζηελ νπζία δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Δπνκέλσο, ε ππνζηήξημε κηαο πνιηηηθήο πνπ αδηαθνξεί γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ππεξζπλσζηηζηνύ, θαζίζηαηαη πέξα από αλππνζηήξηθηε θαη επάισηε ζε 

θαηεγνξίεο γηα αλνρή ζηε δηαθζνξά. 

 Αζθαιώο θαη ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ εγθιήκαηνο ζηηο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ζνβαξό θαη απαηηεί ζπγθξνηεκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο 

αληηκεηώπηζεο ζε όια ηα επίπεδα: πξόιεςε, θαηαζηνιή θαη ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή γηα ηε κείσζε 

ηεο ππνηξνπήο (δεπηεξνγελήο πξόιεςε). Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ηνπ δξόκνπ, νη λέεο κνξθέο 

εγθιεκάησλ (εγθιήκαηα κέζσ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηβαιινληηθά εγθιήκαηα θιπ), ε 

αθξνδεμηά βία, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα απνηεινύλ κεξηθέο κόλν από ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζύλζεηνπ 
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θαηλνκέλνπ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο, θαζεκία από ηηο νπνίεο απαηηεί δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηώπηζεο. Ωζηόζν, ν εγθιεηζκόο ζηηο θπιαθέο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην αληίδξαζεο ηεο 

πνιηηείαο θαη, κεηαμύ άιισλ, ρξεηάδεηαη λα εκθνξείηαη από ηελ πνιηηηθή ηεο επαλέληαμεο έηζη ώζηε 

λα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο κε ηε κείσζε ηεο ππνηξνπήο.   

 Παξαδνζηαθά ζηε ρώξα καο νη θπιαθέο απνηέιεζαλ γηα πνιιά ρξόληα ηόπνπο θξάηεζεο 

πνιηηηθώλ αληηπάισλ θαη παξάιιεια επηηεινύζαλ ην έξγν ηνπ εγθιεηζκνύ ησλ πνηληθώλ 

θξαηνπκέλσλ. Μόιηο πξόζθαηα ην ζέκα ηεο επαλέληαμεο θαη ηεο κείσζεο ηεο ππνηξνπήο κπήθε 

επίζεκα ζηελ πνιηηηθή αηδέληα θαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Πξόθεηηαη, πξαγκαηηθά, γηα κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο πνπ 

ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθώλ πνπ βαζίδνληαη όρη κόλν ζηνλ αλζξσπηζκό θαη ζην θξάηνο 

δηθαίνπ αιιά θαη ζηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ όηη ε αλάπηπμε ζεηηθώλ παξεκβάζεσλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο νδεγνύλ ζηε κείσζε ηεο ππνηξνπήο θαη ζηελ επαλέληαμε ησλ 

απνθπιαθηδνκέλσλ ζηελ θνηλσλία.  

Δμάιινπ, ε αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε θαη ηδίσο ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ ’80 θαη ηνπ ’90, ε νπνία αθνινύζεζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ εμάπισζε ηνπ 

δηεζλνπνηεκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηε κεγάιε κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ ιόγσ πνιεκηθώλ 

ζπγθξνύζεσλ/ πνιηηηθώλ αλαθαηαηάμεσλ/ θησρνπνίεζεο θαη αληζνθαηαλνκήο πινύηνπ/ ηεξάζηησλ 

νηθνλνκηθώλ πηέζεσλ ιόγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δεκηνπξγεί ζήκεξα ηδηαίηεξα κεγάιεο 

απαηηήζεηο ζην επίπεδν ηεο πξόιεςεο, θαηαζηνιήο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπο εγθιήκαηνο. Τπάξρεη, 

επνκέλσο, άκεζε αλάγθε γηα ζπληνληζκέλεο πνιηηηθέο πνπ απαηηνύλ επξύηεξεο ζπλαηλέζεηο. 

 Ήδε ζήκεξα, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη 

επηηειέζεη ζεκαληηθό έξγν ζηνπο ηνκείο ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ θξάηεζεο θαη ηεο 

ζπγθξόηεζεο κηα ζπλεθηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο κε ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ «ηξαηεγηθνύ 

ζρεδίνπ γηα ην ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα 2018-2020».  Ζ πνιηηηθή απηή ζα ζπλερηζζεί, ελώ 

παξάιιεια γίλνληαη όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δνκηθώλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη δηαρξνληθά κε ην δήηεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνύ ησλ θπιαθώλ αιιά θαη γηα ηελ 

θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνθπιάθηζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο επαλέληαμεο. 

Δηδηθόηεξα, έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη πξνγξακκαηηζζεί νη παξαθάησ ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο: 

- Ζ πξνώζεζε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ λένπ Πνηληθνύ Κώδηθα, ν νπνίνο κεηαμύ 

άιισλ πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πνηλώλ. 

- Ζ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ αξκόδησλ επηκειεηώλ θνηλσληθήο αξσγήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

πξόσξεο απόιπζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε γηα 

πξόζζεηε ππνζηήξημε. 

- Ζ αλάπηπμε ζύγρξνλσλ κνληέισλ εθηίκεζεο ησλ αλαγθώλ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη παξνρήο 

εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο, κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο εληαγκέλνπ ζην ΔΠΑ Μεηαξξύζκηζε ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, κε ηίηιν 

«Αναβάθμιζη ηων σπηρεζιών ποσ παρέτονηαι από ηις δομές ποσ λειηοσργούν σπό ηην εποπηεία 

ηης Γραμμαηείας Ανηεγκλημαηικής». 

- Ζ ρξεκαηνδόηεζε από ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ηεο εθπόλεζεο δηεζλνύο κειέηεο, κε ηε 

ζπκκεηνρή εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηώλ θαη από Δπξσπατθέο ρώξεο, γηα ηελ απνηύπσζε θαη 

αλάιπζε ησλ ιόγσλ πνπ δηαρξνληθά έρνπλ νδεγήζεη ζην θαηλόκελν ηνπ ππεξπιεζπζκνύ ζηε 

ρώξα καο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα δεδνκέλα άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ, κε ζθνπό ηελ 

αλαγλώξηζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. 

- Ζ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ 

θπιαθώλ, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία σθξνληζηηθήο Αθαδεκίαο, κε ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ Απζηξηαθνύ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο. 

- Ζ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, ε νπνία είλαη ην επίζεκν όξγαλν ηεο πνιηηείαο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επαλέληαμεο ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ, κε ηελ εμαζθάιηζε 3εηνύο 

ρξεκαηνδόηεζεο από πόξνπο ηνπ Διβεηηθνύ Καληνλίνπ ηεο Επξίρεο. 
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Ωο πξνο ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα επαλεξρόκαζηε θαη ζαο παξέρνπκε ηα αθόινπζα 

επηζπλαπηόκελα  ζηνηρεία:  

- Πίλαθα κε ην ζύλνιν ησλ απνθπιαθίζεσλ γηα ηα έηε 2014, 2015, 2016 θαη 2017 (ζηνηρεία ηεο 

10
εο 

Ννεκβξίνπ 2017), ζηνλ νπνίν απνηππώλνληαη ην ζύλνιν ησλ εθξνώλ/ απνθπιαθίζεσλ:                                     

κε ηηο απνζπκθνξεηηθέο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ηαθηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα                        

θαη άιιεο αηηίεο.  

- Πίλαθα κε θαηεγνξηνπνίεζε αδηθεκάησλ ησλ απνθπιαθηζζέλησλ 

 

Σέινο, ζεκεηώλνπκε όηη αξκόδηα αξρή λα παξάζρεη ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπιιεθζέλησλ ππόπησλ γηα εγθιεκαηηθέο πξάμεηο είλαη ε ΔΛ.Α. θαη  γηα ην ιόγν απηό ε σο άλσ 

Δξώηεζε απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ αξκόδην Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ.  
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