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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΕΕΔΑ
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30 Μαΐοσ 2018

Η Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ) είλαη ην αλεμάξηεην
ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Γηθαηωκάηωλ ηνπ
Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 2667/1998 ζύκθωλα κε θαλόλεο ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ, ηηο
«Αξρέο ηωλ Παξηζίωλ». ε απηήλ κεηέρνπλ πξόζωπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο
(αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ,
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη ππνπξγεία).

Αλαθοίλωζε ΕΕΔΑ
Γηα ηο Ζήηεκα ηες Εθπαίδεσζες ηωλ Κραηοσκέλωλ1

Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο απνηειεί δήηεκα πνπ απφ ηε
δηεπζέηεζή ηνπ εμαξηάηαη ν βαζκφο ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Σην πιαίζην απηφ, ε ΔΔΓΑ παξαθνινπζεί κε ηδηαίηεξε αλεζπρία
ππνζέζεηο θξαηνπκέλσλ, πνπ θαηά θαηξνχο απαζρνινχλ ηε δεκνζηφηεηα θαη αθνξνχλ
θξαηνχκελνπο πνπ έρνπλ εηζαρζεί σο θνηηεηέο ζε ΑΔΙ θαη δηεθδηθνχλ ηε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην κε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη
ελεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο γεσ-εληνπηζκνχ.
Η ΔΔΓΑ ζεσξεί, φηη ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε
δηαζθάιηζή ηνπ δελ απνηεινχλ κφλνλ εγγπήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Σχληαγκα θαη ηηο
Γηεζλείο Σπκβάζεηο, αιιά φηη πξφθεηηαη γηα έλα νπζηαζηηθφ
κέηξν- πξνυπφζεζε
επαλέληαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπο.
Ταπηφρξνλα, ζπληζηά κέζνλ δηα ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε νκαιή δηαβίσζε ζηα
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, θαζψο κεηψλεη ην λεθξφ ρξφλν έθηηζεο ηεο πνηλήο θαη ζπκβάιιεη
ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ εγθιείζησλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο
βίαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, αιιά είλαη ζαθέο, φηη ε δηαζθάιηζε ηνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο
ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ε έθηηζε ηεο πνηλήο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο.
Η ΔΔΓΑ ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηεζλή έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία γηα ηελ πξφζβαζε
ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, αιιά θαη επίζεκεο Δθζέζεηο θνξέσλ,
επηζεκαίλεη, φηη: α) δηαπηζηψλεηαη πνηθηιία πξαθηηθψλ ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο
Η.Π.Α. πνπ εμαξηψληαη θαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζε θάζε θξάηνο θαη απφ άιινπο παξάγνληεο
φπσο π.ρ. εγθαηαζηάζεηο, πφξνη θιπ· β) ζχκθσλα θαη κε ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ησλ
θαλφλσλ ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ κεηαρείξηζε ησλ θξαηνχκελσλ (Nelson Mandela rules), ην
επίπεδν θαη νη ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο ζηε θπιαθή θαη γηα θξαηνχκελνπο επηβάιιεηαη λα κελ
δηαθνξνπνηνχληαη πνηνηηθά απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ν ζηφρνο ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο είλαη ε απνηξνπή ηεο
ππνηξνπήο. γ) Δθηφο απηψλ, ε εθπαίδεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ εθηφο θπιαθήο θαη ππφ φξνπο,
απνηειεί θαη έλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επαλέληαμεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ιεηηνπξγεί θαη σο
κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο θαη δνθηκαζηηθήο απφθηεζεο εκπηζηνζχλεο ηεο Γηνίθεζεο πξνο
ηνλ θξαηνχκελν· ηαπηφρξνλα, έηζη θαιιηεξγείηαη ζηνπο θξαηνχκελνπο ην αίζζεκα επζχλεο
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Σν θείκελν πηνζεηήζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ. Δηζεγεηέο: Γεώξγηνο ηαπξόπνπινο, Πξόεδξνο ηεο
ΔΔΓΑ θαη νθία Βηδάιε, κέινο ηεο ΔΔΓΑ κε εηδηθέο γλώζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, Καζεγήηξηα Δγθιεκαηνινγίαο θαη
Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΓΠΘ.
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θαη απηνδέζκεπζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ε δηα δψζεο παξαθνινχζεζε καζεκάησλ απνηειεί
θξίζηκν κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ· δ) παξφια απηά ζηελ Διιάδα νη
εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πνιιψλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο δε δηαζθαιίδνπλ ηε
δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε
δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ· επίζεο, ζπρλά νη ππνδνκέο ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ δελ έρνπλ ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα λα θαιχςνπλ ηέηνηεο αλάγθεο, ελψ ε ππνζηειέρσζε δελ επηηξέπεη
ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο θξαηνπκέλσλ αλά κάζεκα ζηα ΑΔΙ.
Έηζη ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε
ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ζηνπο
θξαηνχκελνπο. Η ΔΔΓΑ αλαγλσξίδεη, φηη νη ζπλζήθεο έθηηζεο ησλ πνηλψλ θαηά ηεο
ειεπζεξίαο ζηε ρψξα καο δελ είλαη ηδαληθέο, φηη ζπρλά δελ αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φηη ε ρνξήγεζε αδεηψλ θάζε είδνπο δελ απνηειεί ζεκείν πνιηηηθήο
ζπλαίλεζεο, ελψ γίλεηαη ζπρλά αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη απφ ηνπο θξαηνχκελνπο,
αιιά θαη αληηθείκελν θαιιηέξγεηαο «εζηθψλ παληθψλ» ζην πιαίζην επηθνηλσληαθψλ
ρεηξηζκψλ, γεγνλφο πνπ απνβαίλεη ζε βάξνο ησλ θξαηνπκέλσλ.
Η ΔΔΓΑ γλσξίδεη, φκσο, φηη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη ηδίσο, ε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζε θξαηνχκελνπο (άξζξν 58 Ν 2776/1999), είλαη έλα
ζχλζεην δήηεκα, ην νπνίν, φκσο, δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη απνζπαζκαηηθά ή κε ηελ
επξεία ρξήζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ή ππφ ην πξίζκα ηεο ζεψξεζεο ηεο αζθάιεηαο
απνθιεηζηηθά σο ελφο θαηαζηαιηηθνχ δεηήκαηνο. Η δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ
εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη κε βάζε ηελ
αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κε ήπηα κέζα, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θξαηνχκελνπ θαη ζε ζπλάξηεζε κε έλα πιήζνο
παξακέηξσλ, πνπ αθνξνχλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξαηνχκελνπ θαηά ηελ έθηηζε ηεο
πνηλήο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θπιαθήο γηα ηνπο θξαηνχκελνπο θαη ην πξνζσπηθφ,
φπσο ήδε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα Σσθξνληζηηθφ Κψδηθα (πνπ φκσο ζηεξείηαη
ζαθήλεηαο).
Παξφια απηά, ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη, φηη ην δήηεκα ησλ αδεηψλ ησλ θξαηνπκέλσλ ζε
ζπλάξηεζε κε ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζέηεη πξνο δηεξεχλεζε ηελ
ίδηα ηε λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Η ΔΔΓΑ έρεη ηελ γλψκε φηη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία
πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηα
δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαη λα πξνάγεη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπο. Απηφ πξέπεη
λα πξνθχπηεη θαη απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ αιιά θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Η ΔΔΓΑ
πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα πνπ αλαηίζεηαη ζην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην
ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο γηα ηε ζηάζκηζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο
(άξζξν 70 Ν 2776 /1999): ε αξκνδηφηεηα απηή δελ ζπλάδεη κε ηε ζέζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ζην ζχζηεκα ζεζκψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, αιιά νχηε θαη
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κε ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε ζήκεξα ηα κέιε ηνπ ελ ιφγσ Σπκβνπιίνπ λα έρνπλ απαξαίηεηα
εμεηδίθεπζε. Δηδηθφηεξα, είλαη θαηαξρήλ παξάδνμν, ν Δηζαγγειέαο επφπηεο ησλ
Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο λα εθηειεί ρξέε δηθαζηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, ε
αλάζεζε ζε έλα πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο αξκνδηφηεηαο λα απνθαζίδεη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο
άδεηεο ησλ θξαηνπκέλσλ, ππνβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζεο,
θαζψο ζε απηφ ην πιαίζην ε εθπαίδεπζε δελ λνείηαη σο δηθαίσκα, αιιά σο επηβξάβεπζε γηα
ηελ ζχλλνκε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο. Όκσο, κε δεδνκέλν φηη ε εθπαίδεπζε
είλαη δηθαίσκα, είλαη ηνπιάρηζηνλ παξάδνμν, έλα πεηζαξρηθφ φξγαλν λα απνθαζίδεη γηα ηελ
απφιαπζε ελφο δηθαηψκαηνο ησλ θξαηνπκέλσλ, πνπ ε δηαζθάιηζή ηνπ είλαη ζεηηθή
ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη είλαη επνκέλσο, είλαη παξάδνμν θαη αληηθαηηθφ πξνο ηηο αξρέο
ηνπ Σσθξνληζηηθνχ Κψδηθα, λα εθαξκφδεηαη κηα πνιηηηθή επαλέληαμεο κέζσ ελφο
πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.
Δπηπιένλ, ζηνλ ηζρχνληα Σσθξνληζηηθφ Κψδηθα απφ ηε ζέζπηζή ηνπ ην 1999, ε
ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δθηέιεζεο Πνηλψλ (βι. ηδηαίη. άξζξα 84, 86, παξ. 1, 87, παξ. 1
θαη 2) σο δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, επεηδή ηέηνηεο αξκνδηφηεηέο
έρνπλ αλαηεζεί ζην Σπκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ, ρσξίο λα έρεη ζεζπηζηεί σο ζήκεξα εηδηθά
θαη απνθιεηζηηθά αξκφδην Γηθαζηήξην Δθηέιεζεο Πνηλψλ. Η ΔΔΓΑ ζεσξεί, φηη ζήκεξα
ηφζν ε ελαζρφιεζε κε ηελ έθηηζε πνηλψλ, φζν θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα θαηαζηήκαηα
θξάηεζεο, απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, θαζψο απαηηνχληαη
ηδηαίηεξεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ άιισλ ππεξεζηψλ
πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηα ζέκαηα απηά (φπσο ζπκβαίλεη πρ ζηα δηθαζηήξηα αλειίθσλ), φπσο
επίζεο είλαη αλαγθαία θαη ε δπλαηφηεηα πξνζήισζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη
επνκέλσο, ε απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κε ηα δεηήκαηα έθηηζεο πνηλψλ.

Η ΕΕΔΑ ιακβάλοληας σπόψε ηης δηαπηζηώζεης ποσ προεγήζεθαλ, ζσζηήλεη:
α) ηην άμεζη επανεξέηαζη ηηρ νομοθεζίαρ, ώζηε να εναπμονιζηούν οι πποϋποθέζειρ
σοπήγηζηρ εκπαιδεςηικών αδειών ζε κπαηοςμένοςρ με ηιρ ζύγσπονερ ηάζειρ έκηιζηρ
ποινών, ζύμθωνα με ηιρ καηεςθύνζειρ ηος Σςμβοςλίος ηηρ Εςπώπηρ, ηος ΟΗΕ και ηιρ
ζύγσπονερ ηάζειρ επανένηαξηρ
β) ηην επανεξέηαζη ηων διαηάξεων ζσεηικά με ηο απμόδιο όπγανο σοπήγηζήρ αδειών
γ) ηην άμεζη ζύζηαζη Δικαζηηπίος Εκηέλεζηρ Ποινών, ζε ππώηο και δεύηεπο βαθμό, ηο
οποίο θα έσει αποκλειζηική απμοδιόηηηα ηην εποπηεία και εκδίκαζη ςποθέζεων
εκηέλεζηρ ποινών, θα ζηελεσώνεηαι από εξειδικεςμένοςρ δικαζηέρ και ζε ζςγκεκπιμένερ
πεπιπηώζειρ από επιλεγμένοςρ από ειδικό μηηπώο ενόπκοςρ και θα εποπηεύει ηα
καηαζηήμαηα κπάηηζηρ ηηρ πεπιθέπειάρ ηος.
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