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Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) έχει γίνει δέκτης παραπόνων
σχετικά µε το κώλυµα διορισµού στο δηµόσιο λόγω
προηγούµενη ποινικής καταδίκης. Τα παράπονα αυτά, δεν
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα έρευνας της Αρχής
αφού στρέφονται κατά των πράξεων άλλης ανεξάρτητης
Αρχής (ΑΣΕΠ), αν και θέτουν ένα ευρύτερου χαρακτήρα
σοβαρό ζήτηµα. Σ’ αυτή τη βάση ο ΣτΠ ενηµέρωσε το
Υπουργείο
Εσωτερικών
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
και
Αποκέντρωσης (ΥπΕΣ∆∆Α) µε σχετικό έγγραφό του (αρ.
πρωτ. 21961/04/2/02.02.2005) ως εξής:
_____________________________________________________
«1. Η τέλεση ποινικού αδικήµατος συνοδεύεται πράγµατι από έντονη
κοινωνική απαξία η οποία διατυπώνεται µε την αµετάκλητη (κατα)δικαστική
απόφαση του εκάστοτε αρµόδιου ποινικού δικαστηρίου. Η ποινή που
καταγιγνώσκεται και στη συνέχεια εκτίεται στα καταστήµατα κράτησης
επαναφέρει την κοινωνική ειρήνη και παράλληλα συνιστά την ανάλογη
ανταπόδοση στο άτοµο που τέλεσε ορισµένο έγκληµα. Παράλληλα όµως,
στη καταδικαστική απόφαση ενσωµατώνεται το σύνολο της κοινωνικής
αντίδρασης στο έγκληµα και τον κατηγορούµενο. Με την έκτιση της ποινής
στη συνέχεια ολοκληρώνεται η απάντηση της οργανωµένης κοινωνίας στο
έγκληµα και τον εγκληµατία. Συνεπώς η κοινωνική αποδοκιµασία προς τον
εγκληµατία εκφέρεται µε τη δικαστική απόφαση (άρθρ. 96 παρ. 1) και
εξαντλείται µε την ολοκληρωτική απότιση της ποινής.
2. Από την άλλη πλευρά η έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής
ακόµα και αν δεν αποβλέπει στην κοινωνική επανένταξη του κρατούµενου,
προετοιµάζει την οµαλή επάνοδό του στον κοινωνικό ιστό, µε όρους
σεβασµού των εννόµων αγαθών και της νοµιµότητας εν γένει. Η
«µετασωφρονιστική

µέριµνα»

µάλιστα

κατοχυρώνεται

πλέον

ως

υποχρέωση της πολιτείας (άρθρ. 81 Σωφρονιστικού Κώδικα). Στο πλαίσιο
αυτό η πολιτεία µεριµνά « έγκαιρα για την οµαλή επάνοδο και προσαρµογή
του κρατουµένου, […] στο κοινωνικό, επαγγελµατικό και οικογενειακό
περιβάλλον». Η προσπάθεια αυτή για την κοινωνική επανένταξη εντείνεται
µε την αποφυλάκιση, µετά την οποία το άτοµο διευκολύνεται, κατ’ αρχήν,
θεσµικά να επανασυστήσει τη ζωή του µε όρους βιωσιµότητας.
Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται, ως ένα βαθµό, στην υποβοήθηση της
επαγγελµατικής αποκατάστασης του κρατουµένου, που ήδη προετοιµάζεται
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στη φάση της φυλακής (π.χ. προγράµµατα κατάρτισης) και υποστηρίζεται
κατά την αποφυλάκιση (π.χ. προγράµµατα ΟΑΕ∆ για επιδότηση εργοδοτών
ή νέων ελεύθερων επαγγελµατιών κ.λπ.). Για το λόγο αυτό άλλωστε έχει
συσταθεί ειδικό Ν.Π.Ι.∆. «ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ» (Π.∆. 300/2003) µε κύριο σκοπό
την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφυλακιζοµένων. Συνεπώς η
ενίσχυση

της

επαγγελµατικής

αποκατάστασης

των

αποφυλακισµένων

αποτελεί σταθερή θέση της πολιτείας, στο πνεύµα της κοινωνικής
επανένταξης των µελών ευπαθών οµάδων πληθυσµού. Η θέση αυτή
µάλιστα φαίνεται να απηχεί και την τρέχουσα πολιτική στο θέµα. Έτσι
πρόσφατα σχετική πρωτοβουλία ανέλαβε το Υπ. ∆ικαιοσύνης, διοργανώνοντας ηµερίδα (16.12.2004) µε θέµα την «Επαγγελµατική κατάρτιση
κρατουµένων

-

κοινωνική

επανένταξη

και

απασχόληση

αποφυλα-

κισµένων».
3. Από την άλλη πλευρά οι όροι που τίθενται από το Α.Σ.Ε.Π. στις
προκηρύξεις

για

την

πρόσληψη

προσωπικού

του

δηµόσιου

τοµέα

αποτελούν εν πολλοίς επανάληψη της διάταξης του άρθρου 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 2683/1999). Στη διάταξη αυτή καθιερώνεται
ως απόλυτο και ισόβιο κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου η
προηγούµενη ποινική καταδίκη, κατά τους ειδικότερους όρους του άρθρου
αυτού. Σύµφωνα όµως µε τη διάταξη του άρθρου 8 § 2 είναι δυνατή η
άρση αυτού του κωλύµατος εφόσον χορηγηθεί χάρη από τον Πρόεδρο τη
∆ηµοκρατίας (άρθρο 47 § 1 του Συντάγµατος) µε άρση των νοµίµων
συνεπειών, για ποινές που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί. Η ρύθµιση αυτή
ανταποκρίνεται

σε

µια

λογική

διασφάλισης

της

ακεραιότητας

του

προσωπικού του δηµοσίου, στοχεύοντας έτσι στη διασφάλιση του ηθικού
κύρους της δηµόσιας διοίκησης. Πράγµατι η εντιµότητα του προσώπου
µπορεί να αποτελεί αναγκαίο όρο για το διορισµό υπαλλήλου. Εν
προκειµένω όµως η παραπάνω ρύθµιση εκλαµβάνει την προηγούµενη
ποινική καταδίκη ως αµάχητο τεκµήριο (διαρκούς) ανεντιµότητας του
υποψήφιου δηµοσίου υπάλληλου.
Από την άλλη πλευρά η επιλογή των εγκληµάτων (η καταδίκη στα οποία
αποτελεί κώλυµα) δε φαίνεται να υπακούει σε µια σταθερή λογική. Έτσι
περιλαµβάνονται ανεξαίρετα όλα τα κακουργήµατα, άσχετα µάλιστα από το
έννοµο αγαθό που προστατεύουν ή άλλα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον το
επίµαχο κώλυµα φαίνεται να ισχύει, και πάλι ανεξαίρετα, για όλες τις θέσεις
δηµοσίων υπαλλήλων, άσχετα µάλιστα από κατηγορία (Υ.Ε., ∆.Ε κ.λπ.) ή
κλάδο (π.χ. διοικητικού).
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4. Μια προσπάθεια συγκερασµού των παραπάνω στοιχείων αποτύπωσε ο
νοµοθέτης µε σχετική ρύθµιση το 1994. Έτσι σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 4 § 6 του νόµου 2207/1994 «Τα κωλύµατα διορισµού σε δηµόσιες
υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., υπηρεσίες δήµων και κοινοτήτων, που οφείλονται σε
προηγούµενη εγκληµατική δράση, δεν ισχύουν για άτοµα τα οποία έχουν
εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν
απολυθεί υπό όρο, εφόσον

προσλαµβάνονται σε θέσεις βοηθητικού ή

ανειδίκευτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου
ή ως ωροµίσθιοι».
5. Το ζήτηµα της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισµένων έχει
απασχολήσει από παλιά το Υπουργείο [ΕΣ∆∆Α], το οποίο µάλιστα είχε
αναλάβει

συγκεκριµένες

πρωτοβουλίες

στην

κατεύθυνση

της

«απλούστευσης διαδικασιών κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισµένων»
(∆ΙΑ∆Π/Α6/ 12061/28.5.1996). Εντοπιζόταν µάλιστα ότι «η εργασία
αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους κοινωνικοποιητικούς παράγοντες
και κατά συνέπεια, ο αποκλεισµός από την αγορά εργασίας οδηγεί πολλές
φορές στην κοινωνική περιθωριοποίηση και εποµένως, στην εγκληµατική
εκτροπή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα άτοµα έχουν, ήδη έρθει σε
σύγκρουση µε το νόµο και τις κοινωνικές αξίες» (: ∆ΙΑ∆Π/Α6/18.12.1996).
Στο ίδιο πλαίσιο µάλιστα σχετική επιτροπή του Υπουργείου σας (µε τη
συµµετοχή εκπροσώπων του Υπ. ∆ικαιοσύνης, της Γεν. Γραµµατείας Λαϊκής
Επιµόρφωσης και του ΟΑΕ∆) πρότεινε µεταξύ άλλων «[ν]α εξετασθεί η
δυνατότητα άρσης του κωλύµατος διορισµού στο δηµόσιο τοµέα των
αποφυλακισµένων εφόσον για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν έχουν
υποτροπιάσει» (Σηµείωµα προς τον Υφυπουργό ΕΣ∆∆Α, 10.04.1997).
6. Σύµφωνα µε όσα παραπάνω αναπτύχθηκαν ο Συνήγορος του Πολίτη
εκτιµά ότι χρήζει µελέτης το νοµικό πλαίσιο (ως πρόβλεψη και εφαρµογή)
που καθορίζει το κώλυµα διορισµού λόγω ποινικής καταδίκης. Τούτο µάλιστα στην κατεύθυνση εναρµόνισης της κείµενης νοµοθεσίας µε την
ανάγκη επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξης των αποφυλακισµένων. Για
το λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη µε προθυµία θα µπορούσε να
συµβάλλει σε ένα τέτοιο έργο.»
___________________________________________________________
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ:
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Το ΥπΕΣ∆∆Α ανταποκρίθηκε στο παραπάνω έγγραφο,
ενηµερώνοντας
το
ΣτΠ
(
άρ.
πρωτ.
∆Ι∆Α∆/Φ.18.16/1346/2970/23.02.2005) ότι το ζήτηµα της
επανεξέτασης του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα «θα
τεθεί υπόψη της επιτροπής που έχει συσταθεί στο ΥπΕσ∆∆Α
για την αναθεώρηση των διατάξεων» του κώδικα αυτού.

5

