
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Άρθρο 1 

 

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 

την 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 άρ. 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  αφενός 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 4
ης 

Μαρτίου 2011 του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Manfred Nowak, τη 

δημόσια δήλωση της 15
ης

 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 την 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 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 3
ο
 ή το 4

ο
 Μέρος του 

Πρωτοκόλλου. 

Το έκτο μέρος (άρθρα 25,26) αφορά τη χρηματοδότηση της Υποεπιτροπής, ενώ το 

έβδομο μέρος (άρθρα 27-37) περιλαμβάνει τις τελικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 2 

Με το άρθρο δεύτερο του κυρωτικού νόμου, παράγραφος 1, ορίζεται η Ανεξάρτητη 

Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», ως ο «Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης», κατ΄ αρθρ. 

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 Νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 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 τον ρόλο του 

Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», 

αφενός διασφαλίζει τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας και της τεχνογνωσίας που απαιτεί 

το Πρωτόκολλο, αφετέρου αποτρέπει την δημοσιονομική επιβάρυνση που θα 

προέκυπτε με την εξαρχής σύσταση νέου φορέα. 

Με τη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, εναρμονίζεται ο καταστατικός νόμος του 

Συνηγόρου του Πολίτη 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α), 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 τη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται η συνεργασία της Ανεξάρτητης 

Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» με τρείς 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 22ας 

Απριλίου 2004), η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου – Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (Αρθ. 2 του Ν. 2716/1999), καθώς η συμβολή της 

κρίνεται σημαντική για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχασθενών υπό 

κράτηση, ομάδας ιδιαίτερα ευάλωτης και τέλος το νεοσύστατο Γραφείο 

Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

(Ν. 3938/2011). 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 3 

Με το άρθρο 3 ρυθμίζονται τα σχετικά με τη στελέχωση του Εθνικού Μηχανισμού 

Πρόληψης. Καταρχήν, καθώς το ρόλο του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης 

αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, διατίθεται το επιστημονικό προσωπικό που 

ήδη στελεχώνει την Αρχή (αρθρ. 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. 1
α
 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 νόμος 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 καθηκόντων 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 αρμοδίου 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 4 

 

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 αρμοδίων αρχών που προΐστανται των χώρων αυτών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πεδίο εφαρμογής του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 

είναι ιδιαιτέρως ευρύ, αφού περιλαμβάνει οιοδήποτε 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 

αρθρ. 14(2) του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, αιτιολογημένη αντίρρηση για επίσκεψη 

σε συγκεκριμένο χώρο στέρησης της ελευθερίας μπορεί να προβληθεί 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 παρ.1, του ΠΔ. 273/1999 

«Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη».  

 

 



Άρθρο 5 

 

Με το άρθρο αυτό επέρχονται, σε συνάρτηση με το αρθρ. 2 παρ. 2 του Κυρωτικού 

Νόμου, περαιτέρω τροποποιήσεις στο καταστατικό νόμο 3094/2003 του Συνηγόρου 

του Πολίτη, προκειμένου να προσαρμοστούν η αποστολή και οι αρμοδιότητές του 

στις επιταγές του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.   

  

Άρθρο 6 

 

Σύμφωνα με το αρθρ. 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, τη 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 αυτό, προβλέπεται η εγγραφή κατ΄ έτος 

πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης 

Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» σε ειδικό ΚΑΕ, έπειτα από πρόταση του Συνηγόρου 

του Πολίτη ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών του Εθνικού Μηχανισμού 

Πρόληψης, οι οποίες όμως διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς. 

 

Άρθρο 7 

 

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 . 

 


