ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιχειρούνται, κατ’
αρχάς, µεταρρυθµίσεις και βελτιώσεις στο ποινικό και
σωφρονιστικό δίκαιο. Στατιστικά στοιχεία και επιστηµονικές µελέτες επιβεβαιώνουν αυτό που αποτελεί κοινό
τόπο στις καθηµερινές αναπαραστάσεις του εγκλήµατος, ότι δηλαδή τα τελευταία χρόνια η εγκληµατικότητα
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται όχι µόνο από ποσοτική αύξηση αλλά κυρίως από ποιοτική µεταβολή, συνιστάµενη
στη διάπραξη εγκληµάτων που χαρακτηρίζονται από εγγενή βιαιότητα ή/και διάχυτη επικινδυνότητα που απειλεί
ευθέως τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Η τάση αυτή έχει
καταγραφεί µε σαφήνεια τα τελευταία χρόνια τόσο σε επίπεδο ουσιαστικού ποινικού δικαίου –µέσω της τυποποίησης νέων εγκληµάτων ή θεσµοθέτησης επιβαρυντικών
περιστάσεων σε ήδη υπάρχοντα, της αυστηροποίησης
των επαπειλούµενων ποινών κ.λπ.– όσο και σε επίπεδο
δικαστηριακής πρακτικής –µέσω της αύξησης των προσωρινών κρατήσεων, των ποινών που επιβάλλονται,
κ.λπ.. Η παραπάνω κατάσταση δεν µπορεί παρά να επηρεάζει ευθέως και να αντανακλά τόσο στον αριθµό του
έγκλειστου πληθυσµού όσο και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Οι επιδροµικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα
κατά διαφορετικών καταστηµάτων κράτησης προκειµένου να αποδράσουν κρατούµενοι ιδιαίτερα επικίνδυνοι
για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια διακρίνονται από ένα
κοινό χαρακτηριστικό: τη µεταχείριση οποιουδήποτε µέσου και δη την ασύµµετρη χρήση πολυβόλων όπλων
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της απόδρασης,
χωρίς µάλιστα την παραµικρή συναίσθηση του βαθµού
της διακινδύνευσης ή/και βλάβης που συνεπάγεται µια
τέτοια δράση για τα έννοµα αγαθά της σωµατικής ακεραιότητας και της ζωής του συνόλου των εµπλεκοµένων.
Ταυτόχρονα τα περιστατικά αυτά έφεραν στο φως –για
ακόµα µια φορά είναι η αλήθεια– τις σοβαρές ελλείψεις
του σωφρονιστικού συστήµατος, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη προώθησης δοµικών αλλαγών µέσω της
υιοθέτησης αποτελεσµατικών µέτρων αφενός για τη διασφάλιση της ζωής και σωµατικής ακεραιότητας των κρατουµένων και του σωφρονιστικού προσωπικού και αφετέρου για την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Το παρόν σχέδιο νόµου εντάσσεται σε αυτό το
πλαίσιο, αποτελώντας τη λογική συνέχεια προηγούµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, µε την οποία θεσπίστηκε ο Γ΄ τύπος καταστηµάτων κράτησης (άρθρο 20 παρ. 1
του ν. 3772/2009, ΦΕΚ Α΄ 112/10-7-2009), καθώς έρχεται να ρυθµίσει θέµατα που άπτονται του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του.
Με τις ρυθµίσεις του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος
νόµου θεσµοθετείται ουσιαστικά ένα αυστηρότερο καθεστώς µεταχείρισης κρατουµένων που κρίνονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την ασφάλεια και τάξη στα καταστήµατα άλλου τύπου (Α΄ και Β΄), καθώς και για την ασφάλεια της χώρας και τη δηµόσια τάξη, χωρίς ωστόσο
να γίνεται η παραµικρή υποχώρηση σε επίπεδο τυπικής
και ουσιαστικής νοµιµότητας, όπως τουλάχιστον αυτή

προκύπτει από τη συνδυαστική ερµηνεία εθνικών και διεθνών κανόνων, νοµολογιακών αρχών, καλών πρακτικών,
ελάχιστων προτύπων (στάνταρτ) κ.λπ.. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι, κατά τη σύνταξη των ρυθµίσεων, πέρα από
το Σύνταγµα και τους νόµους, λήφθηκαν υπόψη ανάλογες ρυθµίσεις που ισχύουν εδώ και χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ εξετάστηκε ενδελεχώς η σχετική
νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου (ιδίως άρθρα 3, 6 παρ. 1, 8 ΕΣΔΑ), η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων
και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. Υπ’ αυτό το πρίσµα, οι τροποποιήσεις και νέες προσθήκες, που επέρχονται στον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (ν. 2776/1999,
Α΄ 291/24-12-1999) υπηρετούν τόσο την αρχή της νοµιµότητας όσο και εκείνη της αναλογικότητας, η οποία επιτάσσει το υιοθετούµενο µέτρο και ο επιδιωκόµενος σκοπός τελούν σε σχέση αναγκαιότητας και αναλογίας.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού αναβαθµίζεται η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών
(ΚΕΜ) µε τη συµµετοχή σε αυτή εισαγγελικού λειτουργού και συγκεκριµένα Εισαγγελέα Εφετών. Προβλέπεται, επίσης, µε τη δεύτερη παράγραφο ότι η µεταγωγή από και προς τις φυλακές Γ΄ τύπου εξαιρείται από τις αρµοδιότητές της ΚΕΜ. Τέλος, µε την τρίτη παράγραφο
προβλέπεται ότι κατά της απόρριψης αιτήµατος µεταγωγής κρατουµένου προβλέπεται προσφυγή στο οικείο δικαστήριο εκτέλεσης ποινών. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζονται οι υπόδικοι ή κατάδικοι που κρατούνται σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή
τµήµατα Γ΄ τύπου και συγκεκριµένα όσοι έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για τα εγκλήµατα των άρθρων
134 ,135,135 Α, 138, 187 Α, 299, 380 παράγραφος 2 και
385 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, εγκλήµατα δηλαδή ιδιαίτερης ηθικής απαξίας και βαρύτητας, καθώς και κρατούµενοι που κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας και τη δηµόσια τάξη, καθώς και για
την τάξη και την ασφάλεια στα καταστήµατα κράτησης
Α΄ ή Β΄ τύπου, εφόσον αυτοί έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης τουλάχιστον δέκα ετών ή κατηγορούνται για εγκλήµατα που επισύρουν τις ίδιες ποινές ή έχουν τελέσει τα αναφερόµενα στο άρθρο
αυτό πειθαρχικά παραπτώµατα. Με τις παραγράφους 5,
8 και 10 έως 16 προσδιορίζονται τα δικαιώµατα των κρατουµένων που περιορίζονται συνεπεία της τοποθέτησής
τους σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου. Οι επιπλέον
αυτοί περιορισµοί είναι απόρροια ακριβώς της υπαγωγής
στο ειδικό καθεστώς µεταχείρισης –εξαντλώντας ταυτόχρονα το περιεχόµενό του– και δικαιολογούνται από την
ιδιαίτερη επικινδυνότητα των κρατουµένων, υπακούοντας πάντως στον αναγκαίο βαθµό αναλογικότητας που
πρέπει να συνδέει το µέσο µε το σκοπό. Έτσι είναι προ-
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φανές ότι τα σχετικά δικαιώµατα δεν εξαλείφονται αλλά
απλώς περιορίζονται στο πλαίσιο εφαρµογής της γενικής αρχής ότι τα αυξηµένα µέτρα ασφαλείας των καταστηµάτων κράτησης αυτής της κατηγορίας τελούν υπό
τον έλεγχο του αρµόδιου δικαστικού λειτουργού και δεν
αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης µέσα σε αυτά. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι επισκέψεις, η τηλεφωνική, τηλεγραφική και επιστολική επικοινωνία είναι δυνατόν να περιορίζονται ακόµη
περισσότερο από τον εσωτερικό κανονισµό του καταστήµατος, ο θεσµός των αδειών και της ηµιελεύθερης
διαβίωσης δεν έχει εφαρµογή εν προκειµένω, ενώ η µεταγωγή επιτρέπεται µόνο για δικονοµικούς λόγους και
δη για να εµφανιστεί ο κατηγορούµενος σε δικαστήριο
για την εκδίκαση κακουργήµατος, καθώς και για λόγους
υγείας. Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η φύλαξη
κρατουµένων, που µετάγονται για δικονοµικούς λόγους,
σε κατάλληλο χώρο αστυνοµικού καταστήµατος, µε διάταξη εισαγγελικού λειτουργού, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας. Με την
παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ρυθµίζεται η διάκριση
των καταστηµάτων κράτησης της χώρας σε Α΄, Β΄ και Γ΄
τύπου, καθώς και οι κατηγορίες των κρατουµένων στα
καταστήµατα αυτά. Ειδικότερα, στα καταστήµατα Γ΄ τύπου κρατούνται αποκλειστικά κατάδικοι ή υπόδικοι, κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος. Περαιτέρω ρυθµίζεται το αρµόδιο δικαστικό όργανο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις µεταγωγής των
κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης, καθώς και η
διάρκεια παραµονής τους σε αυτά.
Η ορθολογική και νόµιµη εφαρµογή του διπλού αυτού
κριτηρίου διασφαλίζεται µέσω της αναγωγής της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ) στο καθ’ ύλην αρµόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε απόλυτο σεβασµό του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικαστήριο, η ως άνω απόφαση υπόκειται στο ένδικο µέσο της έφεσης, η οποία µάλιστα εξετάζεται σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Σε περίπτωση που αυτή ευδοκιµήσει προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση νέας απόφασης, χωρίς την επίκληση νέων στοιχείων που δεν έχουν συνεκτιµηθεί από το επιληφθέν δικαστήριο. Η παραπάνω διαδικασία δικαστικού ελέγχου εφαρµόζεται τόσο στην αρχική απόφαση όσο και σε ενδεχόµενες νέες αποφάσεις
που παρατείνουν την κράτηση κάποιου σε κατάστηµα Γ΄
τύπου.
Άρθρο 2
Με το άρθρο 2 προβλέπεται η σύσταση «Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος κράτησης τύπου
Γ΄» που υπάγεται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και οι αρµοδιότητές της. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη για την έκδοση απόφασης σχετικά µε την κατάρτιση κανονισµού ασφαλείας της Υπηρεσίας αυτής.
Άρθρο 3
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η χορήγηση της απόλυσης καταδίκων υπό όρο στις περιπτώσεις
των ιδιαίτερης βαρύτητας και ηθικής απαξίας εγκληµάτων των άρθρων 187 A και 299 Ποινικού Κώδικα (187
Ποινικού Κώδικα: εγκληµατική οργάνωση), εφόσον οι

συγκεκριµένοι κατάδικοι έχουν παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα είκοσι ετών.
Άρθρο 4
Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 3
του άρθρου 110 Α Ποινικού Κώδικα και ορίζεται ότι η απόλυση υπό όρο σηµειώνεται στο ποινικό µητρώο και επεκτείνεται σε όλες τις συντρέχουσες στην έκτιση ποινές.
Τη ρύθµιση της παραγράφου 2 επιβάλλουν λόγοι επιείκειας και ορθής και αποτελεσµατικής λειτουργίας του
θεσµού της υπό όρων απόλυσης. Προβλέπεται δε µε αυτή η µη ανάκληση της υπό όρων απόλυσης καταδίκου σε
περίπτωση καταδίκης του κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας του για πράξη που τελέστηκε πριν την έναρξη της
έκτισης της ποινής για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση
µε όρο.
Άρθρο 5
Όπως είναι γνωστό, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση εγκληµάτων µε ιδιαίτερη κοινωνική απαξία, όπως
είναι η παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και η συγκρότηση εγκληµατικών ή τροµοκρατικών οργανώσεων προβλέπονται µέτρα επιείκειας για εκείνον, ο οποίος, έχοντας οποιαδήποτε συµµετοχή, διευκολύνει την πρόληψη
της διάπραξης σχεδιαζόµενου εγκλήµατος ή συµβάλλει
ουσιαστικά στην εξάρθρωση των εγκληµατικών οργανώσεων (άρθρα 187 Β Π.Κ., 27 του ν. 4139/2013). Τα µέτρα
αυτά συνίστανται στην απαλλαγή από την ποινή, την αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης και την ελαττωµένη ποινή και η αποτελεσµατικότητά τους για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος έχει αναγνωρισθεί
διεθνώς. Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος
προβλέπει ότι «Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα[…] παροχής ασυλίας από τη δίωξη στο πρόσωπο που παρέχει ουσιαστική συνεργασία
στην έρευνα ή τη δίωξη ενός αδικήµατος που καλύπτεται από αυτή τη Σύµβαση» (άρθρο 26 παρ. 3). Όµοιες
προβλέψεις έχουν περιληφθεί στο Εγχειρίδιο του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα σχετικά µε τους Τρόπους Αντιµετώπισης της
Τροµοκρατίας από την Ποινική Δικαιοσύνη, όπου αναφέρεται ότι εξαιτίας της σπουδαιότητας της «µαρτυρίας
των συνεργών» σε υποθέσεις τροµοκρατίας, η διαπραγµάτευση επί του ύψους και του είδους της ποινής µε αντιστάθµισµα την οµολογία (plea bargaining), οι προσφορές ασυλίας και η επιείκεια στην επιµέτρηση της ποινής
διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη συλλογή αποδεικτικού υλικού και την επιτυχή δίωξη αυτών των εγκληµάτων.
Παρόµοια ρύθµιση προβλέπεται στο άρθρο 187 Β Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά υπαιτίους των πράξεων της
συγκρότησης τροµοκρατικής οργάνωσης ή της συµµετοχής σε αυτήν, που συνεργάζονται µε τις αρχές. Ωστόσο,
οι κείµενες διατάξεις δεν καλύπτουν τους υπαίτιους διάπραξης άλλων κοινών αδικηµάτων που έχουν καταδικαστεί αλλά προσφέρονται να συµβάλουν µε τη συνεργασία τους στην εξάρθρωση τροµοκρατικών οργανώσεων
και τη σύλληψη φυγόποινων και φυγόδικων τροµοκρατών. Η πρόβλεψη αυτή καθίσταται αναγκαία, διότι οι τροµοκρατικές οργανώσεις, λόγω της σύλληψης και παρα-
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ποµπής των µελών τους στη Δικαιοσύνη αναζητούν για
τη συνέχισή της ως εκτελεστικούς βραχίονες εγκληµατίες του κοινού ποινικού δικαίου τόσο εντός των φυλακών όσο και εκτός, οι οποίοι παρέχουν τις «υπηρεσίες»
τους επιδιώκοντας το κέρδος. Ως εκ τούτου, καθίσταται
πρόδηλη από πλευράς δηµοσίου συµφέροντος η αναγκαιότητα πρόβλεψης µέτρων επιείκειας για τους υπαιτίους εγκληµατικών πράξεων του κοινού ποινικού δικαίου
που συµβάλλουν στην εξάρθρωση τροµοκρατικής οργάνωσης ή στην πρόληψη της διάπραξης σχεδιαζόµενης
τροµοκρατικής πράξης ή στην ανακάλυψη και σύλληψη
φυγόποινων και φυγόδικων τροµοκρατών.
Άρθρα 6, 8, 9 και 10
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αφορούν σε δίκες που
λόγω του αντικειµένου τους ή του µεγάλου αριθµού των
κατηγορουµένων ή µαρτύρων αναµένεται να έχουν µακρά διάρκεια. Αυτή επιµηκύνεται συχνά πολύ περισσότερο και από τη συνήθη πλέον πρακτική των συνηγόρων
των κατηγορουµένων ή των πολιτικώς εναγόντων (63
ΚΠΔ) που, ενώ συµµετέχουν σε τέτοιες δίκες, προκαλούν προσκόµµατα στην εξέλιξή τους, επικαλούµενοι αδυναµία συµµετοχής τους σε ορισµένες συνεδριάσεις
λόγω άλλων επαγγελµατικών υποχρεώσεών τους. Με
τις εν λόγω ρυθµίσεις αφ’ ενός µεν ανατίθεται στην κρίση του δικαστηρίου να εκτιµήσει αν δίκη που αφορά σε
κακούργηµα επίκειται να έχει µακρά διάρκεια και αφ’ ετέρου σε µία τέτοια περίπτωση αντιµετωπίζεται η ανωτέρω πρακτική ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω καθυστερήσεις στην εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας που
προκαλούν ζητήµατα σχετικά µε την παραγραφή αξιοποίνων πράξεων ή τα ανώτατα όρια της προσωρινής κράτησης. Με τη ρύθµιση του άρθρου 8 αντιµετωπίζεται η
παρέλκυση της δίκης µε τη σωρευτική αποχώρηση του
κατηγορουµένου και του συνηγόρου του από αυτή. Τούτο γίνεται πλέον επιτακτικό σε υποθέσεις που διαρκούν
επί µακρόν λόγω της σοβαρότητας του αντικειµένου της
ποινικής υπόθεσης ή του µεγάλου αριθµού των µαρτύρων και κατηγορουµένων ιδίως δε όταν επίκειται συµπλήρωση των ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης ή
του χρόνου παραγραφής των εγκληµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η υφισταµένη µε την ισχύουσα διάταξη υποχρέωση του προέδρου του δικαστηρίου σε δίκες για κακούργηµα να διορίζει πάντοτε συνήγορο στον κατηγορούµενο που αποχώρησε, για να παρίσταται αντί γι’ αυτόν στη δίκη, αν αποχώρησε και ο συνήγορος που είχε
αρχικά διορισθεί, προκαλεί ευχέρεια παρελκυστικής τακτικής στον κατηγορούµενο. Και αυτό γιατί η ανάθεση
της υπεράσπισής του σε άλλο συνήγορο θα συνεπάγεται
σηµαντικές καθυστερήσεις της δίκης, επειδή θα απαιτείται επαρκής χρόνος – ιδίως στις σοβαρές υποθέσεις – ώστε ο νέος συνήγορος που διορίζεται να µελετήσει την
υπόθεση και να λάβει γνώση των µέχρι το διορισµό του
εκτεθέντων στο ακροατήριο. Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 9 σκοπείται η διευκόλυνση της αποδεικτικής διαδικασίας και η συνακόλουθη επιτάχυνση αυτής.
Τέλος, σε δίκες ιδίως µε µεγάλο όγκο αναγνωστέων
εγγράφων µε την – κατόπιν αίτησης των διαδίκων – εξαντλητική ανάγνωσή τους και µάλιστα στο σύνολό τους,
όπου εµπεριέχονται και πολλά σηµεία ή περικοπές αυτών αδιάφορες για το αποδεικτέο ζήτηµα της εκάστοτε
ποινικής υπόθεσης, προκαλούνται συστηµικές καθυστε-

ρήσεις και µεγάλη αλλά και άσκοπη χρονοτριβή στην
πρόοδο της ποινικής διαδικασίας. Με την προτεινοµένη
διάταξη ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα επιλέγει προς ανάγνωση µόνον τα ουσιώδη και κρίσιµα µέρη των αναγνωστέων εγγράφων, δηλαδή εκείνα µόνον τα οποία
σχετίζονται µε το εκάστοτε διερευνώµενο ζήτηµα στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου. Παρέχεται παράλληλα και το δικαίωµα στον εισαγγελέα και στους διαδίκους να προτείνουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος και θα κρίνει σχετικά, την ανάγνωση και άλλων τυχόν προσθέτων κρισίµων κατ’ αυτούς περικοπών των αναγνωστέων εγγράφων, πέραν αυτών που αρχικά επέλεξε ο ίδιος προς ανάγνωση. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται δραστικά µεγάλες καθυστερήσεις της δίκης ιδίως
όταν παρελκυστικά οι διάδικοι ζητούν ολόκληρη την ανάγνωση µεγάλου όγκου εγγράφων και ως προς τα µέρη
τους που είναι αδιάφορα για την αποδεικτική διαδικασία
στο ακροατήριο.
Άρθρο 7
Όπως είναι γνωστό µε τις διατάξεις του ν. 3783/2009
τροποποιήθηκε το άρθρο 200 Α Κ.Π.Δ. και η εθνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ
του Συµβουλίου, µε την οποία αναβαθµίζεται η κρατική
συνεργασία στην καταπολέµηση ιδίως της τροµοκρατίας
και του διασυνοριακού εγκλήµατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε η δηµιουργία ειδικού αρχείου γενετικών τύπων D.Ν.Α. στη Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και διευρύνθηκαν τα εγκλήµατα για
τα οποία επιτρέπεται η ανάλυση του D.Ν.Α., µε την προσθήκη σε αυτά όλων των κακουργηµάτων, καθώς και των
πληµµεληµάτων που τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών µηνών. Η ισχύουσα ρύθµιση του άρθρου 200Α Κ.Π.Δ., κατά το µέρος που προβλέπει την άµεση καταστροφή των γενετικών αποτυπωµάτων προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η τέλεση εγκλήµατος, σε
περίπτωση που η σύγκρισή τους, µε τα γενετικά αποτυπώµατα του βιολογικού υλικού που συλλέχθηκε στο
πλαίσιο της διερεύνησης του εγκλήµατος αποβεί αρνητική, αποστερεί τη δυνατότητα των διωκτικών αρχών να
συγκρίνουν τα γενετικά αποτυπώµατα του υπόπτου µε
«ορφανά» - αταυτοποίητητα όµοια που τηρούνται στο ειδικό αρχείο δεδοµένων γενετικών τύπων της Δ.Ε.Ε. και
κατ' αυτόν τον τρόπο να διαπιστωθεί και να βεβαιωθεί η
σύνδεση του υπόπτου και µε άλλες αξιόποινες πράξεις
που δεν έχουν εξιχνιασθεί. Η προτεινόµενη ρύθµιση για
το χρονικό διάστηµα που θα τηρούνται τα γενετικά αποτυπώµατα του υπόπτου στο εθνικό ειδικό αρχείο δεδοµένων γενετικών τύπων (µέχρι την αθώωσή του ή, σε
περίπτωση καταδίκης του, µέχρι το θάνατό του) παρέχει
περαιτέρω τη δυνατότητα σύγκρισής τους µε τα γενετικά αποτυπώµατα που ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικά εγκλήµατα και ως εκ τούτου θα συµβάλλει καθοριστικά αφενός µεν στην εξιχνίαση των εγκληµάτων αυτών και στην απονοµή της δικαιοσύνης, αφετέρου δε
στη µείωση της εγκληµατικότητας. Σηµειώνεται τέλος ότι ανάλογες ρυθµίσεις ισχύουν και στις νοµοθεσίες πολλών κρατών µελών της Ε.Ε. (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία,
Ηνωµένο Βασίλειο κ.λπ.) σχετικά µε τα κριτήρια προσθήκης, διατήρησης και αφαίρεσης γενετικών αποτυπωµάτων στο ειδικό αρχείο δεδοµένων γενετικών τύπων που
τηρούν, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του Ευρω-
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παϊκού Δικτύου Εγκληµατολογικών Ινστιτούτων (ΕΝFSΙ,
2009). Αναφορικά µε την προδήλως ανθρωπιστικού χαρακτήρα ρύθµιση µε την παράγραφο 3 της µη επιβολής
του επαχθέστερου µέτρου της προσωρινής κράτησης σε
κατηγορουµένους που πάσχουν από βαριά νοσήµατα,
των οποίων το ποσοστό αναπηρίας είναι ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σκοπείται η προστασία της αξιοπρέπειας των υποδίκων, δια της αποφυγής της επιδείνωσης
της υγείας τους και αποτροπής κινδύνου ζωής. Η διαπίστωση της αναπηρίας των εν λόγω προσώπων γίνεται από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, η οποία παρέχει εχέγγυα ασφαλούς και ακριβούς κρίσεως. Τέλος, η ρύθµιση
της παραγράφου 4 έχει την έννοια ότι, επειδή για την επιβολή περιοριστικών όρων ή προσωρινής κράτησης
στον κατηγορούµενο συναποφασίζον, δικαστικό όργανο
είναι και ο εισαγγελέας, υποχρεούται ο τελευταίος, πριν
εκφράσει τη γνώµη του προς τον ανακριτή, να ακούσει
τον κατηγορούµενο και τον συνήγορό του.
Άρθρο 11
Με δεδοµένα ότι: α) δικαίωµα ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως κατά των εκκλητών αποφάσεων των πρωτοβαθµίων δικαστηρίων έχει κατά την ειδική διάταξη του
άρθρου 505 παρ. 2 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µόνον ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µέσα σε προθεσµία ενός
µηνός και β) η προθεσµία αυτή αρχίζει κατά την επικρατούσα στη νοµολογία άποψη από τη δηµοσίευση της εκκλητής απόφασης (βλ. ΑΠ 1080/2013), επιβάλλεται η έναρξη και αυτής της προθεσµίας να εναρµονισθεί µε την
προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο της υπό τροποποίηση
τρίτης παραγράφου του άρθρου 473 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Συνακόλουθα αφού κατά τη γενική αυτή διάταξη η προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει
από τότε που θα καταχωρισθεί η τελεσίδικη απόφαση
στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία του
ποινικού δικαστηρίου, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και τη δυνατότητα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εξετάζει αν συντρέχουν οι κατά νόµο λόγοι αναιρέσεως και να προλαµβάνει τη µηνιαία προθεσµία για άσκηση αναίρεσης από αυτόν κατά των εκκλητών αποφάσεων των πρωτοβαθµίων δικαστηρίων, πρέπει και σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω προθεσµία να αρχίζει από
την καταχώριση της εκκλητής απόφασης του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο. Την καταχώριση αυτή θα µπορεί να ζητεί για τους παραπάνω λόγους ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Με την προτεινόµενη διάταξη επέρχεται η εναρµόνιση των ανωτέρω
προθεσµιών και καθίσταται περισσότερο υλοποιήσιµο το
δικαίωµα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ασκεί αναίρεση κατά των εκκλητών αποφάσεων των πρωτοβαθµίων δικαστηρίων.
Άρθρο 12
Η εν λόγω ρύθµιση αποβλέπει στην αποσυµφόρηση
των καταστηµάτων κράτησης µε την απόλυση κρατουµένων µε διάταξη του οικείου εισαγγελέα πληµµελειοδικών υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδροµή των
προϋποθέσεων των άρθρων 105 επ. του Ποινικού Κώδικα, εφόσον εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει
τα δέκα έτη και έχουν από αυτήν εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο το ένα δεύτερο. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρού-

νται όσοι έχουν καταδικαστεί για τα κακουργήµατα που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, λόγω της ιδιαίτερης ηθικής τους απαξίας και βαρύτητας. Στους απολυόµενους
µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών µπορεί να
τεθούν και οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Σε περίπτωση που ο απολυθείς καταδικαστεί εντός πέντε ετών από την αποφυλάκισή του αµετάκλητα σε νέα
εκ δόλου αξιόποινη πράξη, τότε αυτός εκτίει αθροιστικά
και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία είχε απολυθεί.
Περαιτέρω µε τις ως άνω διατάξεις ρυθµίζονται ζητήµατα διαδικασίας της απόλυσης και εφαρµογής αυτών.
Άρθρο 13
Με το άρθρο αυτό επεκτείνεται η εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 19 του ν. 4242/2014 και
στους καταδίκους που πληρούν τις προβλεπόµενες σε
αυτό προϋποθέσεις.
Άρθρο 14
Με την προτεινόµενη ρύθµιση διευκολύνεται η προµήθεια των σχετικών συσκευών και συστηµάτων, λόγω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτής.
Άρθρο 15
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επανακαθορίζονται τα
καθήκοντα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και ο εξοπλισµός των υπαλλήλων που στελεχώνουν αυτή, ενόψει
της ίδρυσης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης τύπου Γ΄, του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 16
Με την παρούσα ρύθµιση προστίθενται στους Υπουργούς, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την έκδοση της Κ.Υ.Α.,
µε την οποία καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελµατικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, και οι Υπουργοί Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 17
Με την παρούσα ρύθµιση προβλέπεται η δυνατότητα
κατάληψης των θέσεων των διευθυντών καταστηµάτων
κράτησης από συνταξιούχους δικαστές και εισαγγελείς
από το βαθµό του Εφέτη – Αντιεισαγγελέα Εφετών και
άνω, καθώς και συνταξιούχων αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 18
Με το παρόν άρθρο καθορίζεται το δικαστικό όργανο,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία µεταγωγής σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου των καταδίκων, που κατά το
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, εκτίουν ποινή
για τα εγκλήµατα: α) των άρθρων 134, 135, 135α, 138 και
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187Α Ποινικού Κώδικα ή β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ ΠΚ, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο
πλαίσιο του άρθρου 187 ΠΚ (εγκληµατική οργάνωση).
Άρθρο 19
Με την προτεινόµενη ρύθµιση καθορίζεται η τύχη των
αιτήσεων µεταγωγής που εκκρεµούν προς εξέταση στην
Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 18/1989
Άρθρο 20
Με το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4055/2012 θεσπίστηκε
ρύθµιση σύµφωνα την οποία, προτού απορριφθούν κατά
την εν συµβουλίω διαδικασία ένδικα βοηθήµατα και µέσα
ως προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιµα, θα πρέπει να καλείται ο υπογράφων δικηγόρος να προσκοµίσει µέσα σε
τακτή προθεσµία στοιχεία νοµιµοποίησης και παράβολο,
ώστε αυτά να απορρίπτονται µετά ταύτα. Η πράξη έδειξε
ότι η διαδικασία αυτή, που επιβαρύνει χωρίς λόγο τους
διαδίκους και το Δικαστήριο, είναι τελείως περιττή και
πρέπει να καταργηθεί. Προτείνεται, εποµένως, αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 34 Α, µε κατάργηση της εισαχθείσης µε το ν. 4055/2012 διάταξης που µόλις περιγράφηκε, καθώς και µε επαναδιατύπωση της
ρύθµισης σχετικά µε τη δυνατότητα παραποµπής των υποθέσεων που έχουν εισαχθεί αναρµοδίως στο Σ.τ.Ε.,
στο αρµόδιο τακτικό διοικητικό δικαστήριο, µε πράξη του
Προέδρου του σχηµατισµού. Επίσης, προτείνεται οι προδήλως αβάσιµες ή απαράδεκτες αιτήσεις δικαστικής
προστασίας να είναι δυνατόν να απορρίπτονται και από
µονοµελή σύνθεση, µε σκοπό την ταχύτερη απονοµή της
δικαιοσύνης στις ακυρωτικές διαφορές.
Άρθρο 21
Για λόγους ταχύτερης απονοµής της δικαιοσύνης προβλέπεται µε την προτεινόµενη ρύθµιση η αποδοχή προδήλως βάσιµων ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, να µπορεί να γίνεται και από µονοµελή σύνθεση.
Άρθρο 22
Μετά την πρόσφατη επιβολή παραβόλου για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων επί δηµοσίων συµβάσεων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3886/2010 (που
κρίθηκε ότι δεν συνιστά δυσανάλογο περιορισµό του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας, (βλ. Σ.τ.Ε. 738/2012
επί ΑΜ), θεωρείται σκόπιµο η υποχρέωση καταβολής παραβόλου, υπολογιζόµενου µε παρόµοιο τρόπο, να επεκταθεί σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις για λόγους ενιαίας και ίσης αντιµετώπισης.
Άρθρο 23
Θεµελιώδης αρχή που διέπει τη διοικητική δράση είναι
αυτή της νοµιµότητας, συναγόµενη από σειρά επιµέρους
συνταγµατικών διατάξεων. Η εν λόγω αρχή δεν επιβάλλει µόνον την υπαγωγή της διοικητικής δραστηριότητας

στο σύνολο των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων και γενικών αρχών του δικαίου, αλλά και το δικαστικό έλεγχο
της τήρησής της. Όπως δε παγίως γίνεται δεκτό, προς αποκατάσταση της νοµιµότητας που προσβλήθηκε µε την
έκδοση παράνοµης διοικητικής πράξης επιβάλλεται η αναδροµή των αποτελεσµάτων της ακυρωτικής απόφασης στον χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης που
προσβλήθηκε µε αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν αναδειχθεί, και
ευρίσκουν όλο και µεγαλύτερο πεδίο εφαρµογής, και άλλες αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, στις οποίες αναγνωρίζεται, επίσης, συνταγµατική ή,
πάντως, υπερνοµοθετική τυπική ισχύς. Τέτοιες είναι η
αρχή της προστασίας της εµπιστοσύνης του πολίτη/διοικουµένου, η προστασία των διοικητικών καταστάσεων
που έχουν καλόπιστα δηµιουργηθεί, όπως και αυτή της
ασφάλειας δικαίου (βλ. ενδεικτικώς Σ.τΕ. 2035/2011 Ολοµ.). Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου αναγνωρίζει ως αρχές που διατρέχουν την
ΕΣΔΑ, µεταξύ άλλων, τόσο τη γενική αρχή της ασφάλειας του δικαίου (Baranowski κατά Πολωνίας, 28.3.2000),
όσο και αυτή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης
(Adamsons κατά Λεττονίας, 24.6.2008).
Εξ άλλου, η σύγχρονη διοικητική πραγµατικότητα επιβάλλει ειδικά στον ακυρωτικό δικαστή να υπερβεί το παραδοσιακό δίπολο, απόρριψη της αίτησης ή αποδοχή και
ακύρωση, έτσι ώστε η λειτουργία και ο θεσµικός ρόλος
του να προσαρµοστούν στις ανάγκες της σύγχρονης, ταχύτατα εξελισσόµενης και µεταβαλλόµενης, πραγµατικότητας, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να µην ακυρώνει την προσβαλλόµενη πράξη, διαφυλάσσοντας, πάντως, σε κάθε περίπτωση τα έννοµα συµφέροντα όσων
προσφεύγουν ενώπιόν του.
Οι προτεινόµενες διατάξεις αποτελούν προσπάθεια
συγκερασµού και εξισορρόπησης των παραπάνω αρχών
και αναγκών της σύγχρονης διοικητικής δράσης, έτσι ώστε η αρχή της νοµιµότητας να αποκτήσει δυναµικότερο
περιεχόµενο.
Με την πρώτη από τις διατάξεις αυτές, το ακυρωτικό
δικαστήριο, αν κρίνει ότι η πληµµέλεια της προσβληθείσης ενώπιόν του διοικητικής πράξης, κυρίως τυπικού χαρακτήρα, είναι δυνατόν να καλυφθεί εκ των υστέρων,
µπορεί να ζητήσει από τη διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες µε σκοπό την άρση της. Αναγκαία βέβαια προϋπόθεση είναι η κρίση εκ µέρους του δικαστηρίου ότι η πληµµέλεια δεν είναι κρίσιµη για τη διαφύλαξη
των εννόµων συµφερόντων του διοικουµένου. Είναι αυτονόητο ότι ο διάδικος µπορεί µε υπόµνηµά του να εκθέσει τις απόψεις του για το ζήτηµα. Ας σηµειωθεί ότι η
διάταξη αυτή απηχεί εξελισσόµενη νοµολογιακή τάση
(βλ. Σ.τ.Ε. 1422/2013, 4357/2011). Με την επόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στον δικαστή, σε περίπτωση
προσβολής διοικητικής πράξης, να ορίσει ότι τα αποτελέσµατα της ακύρωσης δεν θα ανατρέξουν στον χρόνο
έκδοσής της, αν κρίνει ότι οι πραγµατικές καταστάσεις
που εν τω µεταξύ, κατά τον χρόνο εφαρµογής της, έχουν δηµιουργηθεί, πρέπει να προστατευτούν. Τέλος, µε
την τελευταία διάταξη δίνεται η δυνατότητα να µην ακυρωθεί ατοµική πράξη λόγω της κατά τον παρεµπίπτοντα
έλεγχο κανονιστικής πράξης διαπίστωσης της παρανοµίας της τελευταίας, αν η ακύρωσης της ατοµικής αυτής
πράξης µπορεί να κλονίσει την, ιδιαίτερα σηµαντική για
τους πολίτες, ασφάλεια δικαίου. Σε κάθε περίπτωση,
την τελική λύση δίνει ο δικαστής µετά από εκτίµηση του
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συνόλου των δεδοµένων κάθε υπόθεσης που άγεται ενώπιόν του. Οι προτεινόµενες, δηλαδή, διατάξεις του
παρέχουν απλώς µια ευχέρεια, µια δυνατότητα, και δεν
υπαγορεύουν τη λήψη συγκεκριµένης απόφασης.
Η προτεινόµενη διάταξη, στο βαθµό που µε αυτήν επιχειρείται η συνδυαστική λήψη υπ’ όψιν των αρχών που
µνηµονεύτηκαν παραπάνω κατά τη δικαστική κρίση, προεκτείνει νοµοθετικές και νοµολογιακές λύσεις, που διατρέχουν το διοικητικό δίκαιο, όπως είναι οι σχετικές µε
την ανάκληση των παράνοµων διοικητικών πράξεων, η οποία δεν είναι, ως γνωστόν, υποχρεωτική για τη διοίκηση
µετά την πάροδο ευλόγου χρόνου, ακριβώς για να προστατευθούν οι καλόπιστοι διοικούµενοι, η νοµολογία
σχετικά µε τους αλυσιτελείς λόγους ακυρώσεως (Σ.τ.Ε.
425/2010, 859/2004, 530/2003 Ολοµ.), µε τη µη αυτόµατη ακύρωση διοικητικής πράξης σε περίπτωση κατά την
οποία δεν τηρήθηκε η αρχή της προηγούµενης ακρόασης αν ο διοικούµενος δεν εκθέσει στο δικαστήριο τους
ισχυρισµούς που θα προέβαλε ενώπιον της διοικήσεως
(Σ.τ.Ε. 4447/2012 Ολοµ.), καθώς και η σχετική µε τη µη
απόρριψη του ενδίκου βοηθήµατος σε περίπτωση µεταστροφής της νοµολογίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο
αιφνιδιασµός των διαδίκων (Σ.τ.Ε. 606/2008 Ολοµ.).
Σηµειώνεται, επίσης, ότι στοιχεία των προωθούµενων
διατάξεων, που αποβλέπουν στην εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας δικαίου και εµπιστοσύνης του διοικουµένου προς το Κράτος, ανευρίσκονται τόσο στο δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το ΔΕΕ έχει την αρµοδιότητα να περιορίζει κατά χρόνο τα αποτελέσµατα της
ακυρότητας κανονισµού (άρθρο 264 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ε.Ε., πρώην άρθρο 231), όσο και σε εθνικά δίκαια, όπως το πολύ κοντινό στο δικό µας γαλλικό
(βλ. αναλυτικά Ε. Πρεβεδούρου, Ακυρωτικός έλεγχος διοικητικών πράξεων υπό το πρίσµα της ΕΣΔΑ, σε ΘΠΔΔ
2010, σελ. 858 επ.). Τέλος, επισηµαίνεται ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας εν Ολοµελεία και εν Συµβουλίω, µε
το 20/2013 πρακτικό του, εξέφρασε θετική γνώµη για
την επιχειρούµενη τροποποίηση.
Άρθρο 24
Με το σύστηµα ρυθµίσεων προσωρινής προστασίας
του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει µετά το ν.
3772/2009, εισάγεται ο κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο,
επί αιτήσεως ακυρώσεως, που συνοδεύεται από αίτηση
αναστολής εκτελέσεως, αντίγραφα της αιτήσεως αναστολής, της αιτήσεως ακυρώσεως και της σχετικής πράξεως του Προέδρου περί ορισµού δικασίµου κοινοποιούνται, µε επιµέλεια του αιτούντος, στον τρίτο, ο οποίος
δικαιούται να παρέµβει στην ακυρωτική δίκη. Περαιτέρω,
στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 51, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι στερείται του δικαιώµατος να ασκήσει ανακοπή εκείνος στον οποίο «µε επιµέλεια του εισηγητή»
κοινοποιήθηκε αντίγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως. Με
την προτεινόµενη ρύθµιση απαλείφονται από την τελευταία διάταξη οι λέξεις «µε επιµέλεια του εισηγητή» ώστε
να αρθούν ερµηνευτικές αµφιβολίες και να είναι σαφές
ότι στερείται του δικαιώµατος ασκήσεως τριτανακοπής
και εκείνος στον οποίο έχει κοινοποιηθεί η αίτηση ακυρώσεως µε φροντίδα όχι µόνο του εισηγητή της υποθέσεως αλλά και του διαδίκου, στο πλαίσιο της διαδικασίας
αναστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 25
Με το άρθρο 83 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), κατ΄ αναλογία προς τα ισχύοντα επί αγωγής του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (άρθρο 76) και του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (άρθρο 222), θεσπίσθηκε το δικαίωµα άσκησης
δεύτερης προσφυγής, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα θεραπείας περιπτώσεων απόρριψης της πρώτης
προσφυγής για τυπικούς λόγους. Σκοπός του νοµοθέτη
ήταν, εκτός άλλων, να αποτρέπεται η ιδιαίτερα δυσµενής
συνέπεια που προκαλείται από την απόρριψη αυτή και να
διασφαλίζεται πληρέστερα το δικαίωµα δικαστικής προστασίας των διαδίκων. Με την προτεινόµενη ρύθµιση,
για λόγους ασφάλειας δικαίου, που συναρτώνται µε την
οριστικότητα των διοικητικών καταστάσεων, αλλά και αποφυγής επανόδου διαδίκων, στους οποίους δόθηκε η
ευκαιρία συµπλήρωσης τυπικών παραλείψεων, αποκλείεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει
απορριφθεί ως εκπρόθεσµη, καθώς και όταν ο προσφεύγων είχε κληθεί από το δικαστήριο ή τον εισηγητή δικαστή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 28
παρ.3, 139Α και 277 παρ.1, να καλύψει τις τυπικές παραλείψεις ή την έλλειψη παραβόλου που οδήγησαν στην απόρριψη του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήµατος ως απαράδεκτου.
Άρθρο 26
Η σχετική ρύθµιση επιχειρεί να απαλείψει προβλήµατα
στην ερµηνεία και εφαρµογή του εδαφίου, το οποίο αντικαθίσταται. Με τη ρύθµιση αυτή το εκκλητό της πρωτόδικης απόφασης προσδιορίζεται από το αµφισβητούµενο
µε την έφεση ποσό της διαφοράς, που άγεται ενώπιον
του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου.
Άρθρο 27
Σκοπός της πρόσφατης τροποποίησης που εισήγαγε
το άρθρο 27 του ν. 3900/2010 στη διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας και της υποχρέωσης επίδοσης (επί
ποινή απαραδέκτου) της προσφυγής επί φορολογικών
και τελωνειακών εν γένει διαφορών στην εκδούσα Αρχή,
ήταν η διασφάλιση της έγκαιρης ενηµέρωσης της αρµόδιας υπηρεσίας για την άσκηση της προσφυγής και η παροχή δυνατότητας στη Διοίκηση να αποστείλει εµπροθέσµως τον φάκελο. Με αυτό το σκεπτικό, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά την παράλειψη επίδοσης ή τη
µη εµπρόθεσµη επίδοση της προσφυγής, η Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη ή που παρά το Νόµο
παρέλειψε την έκδοσή της εµφανίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου και παρίσταται κατά τη συζήτηση του ενδίκου
βοηθήµατος, ότι η Αρχή έλαβε γνώση αυτής και δη σε
χρονικό σηµείο κατάλληλο για την κατάλληλη προετοιµασία του φακέλου και των απόψεών της επί της διαφοράς. Ως εκ τούτου δεν παρίσταται πλέον καµία αιτιολογία διατήρησης της δικονοµικής ακυρότητας και της κήρυξης ως απαράδεκτης της ένδικης προσφυγής, δεδοµέ-
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νου ότι δεν έχει περιορισθεί η πρόσβαση της Διοίκησης
στη Δικαιοσύνη. Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται η κάλυψη του σχετικού νοµοθετικού κενού κατά τον
επιεικέστερο για τον προσφεύγοντα διοικούµενο τρόπο,
σε συµφωνία µε τη σχετική πάγια νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(βλ. µεταξύ άλλων την υπόθεση Κάντλετς κ.λπ. κατά
Τσεχικής Δηµοκρατίας, 49478/1999).
Άρθρο 28
Με την προτεινόµενη διάταξη απλουστεύεται η προβλεπόµενη από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, διαδικασία εν συµβουλίω.
Άρθρο 29
Με την προτεινόµενη διάταξη καλύπτεται υφιστάµενο
νοµοθετικό κενό και αίρονται σχετικές αµφισβητήσεις.
Άρθρο 30
Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται η υλική και
τοπική αρµοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών που αναφύονται κατά την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρα 31- 32
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις αφενός συµπληρώνονται οι περί χορήγησης απαλλαγής από το δικαστικό ένσηµο διατάξεις του άρθρου 276 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας και αφετέρου θεσπίζεται η παροχή νοµικής
συµπαράστασης στον άπορο διάδικο µε τη δυνατότητα
του αρµοδίου δικαστικού οργάνου να διορίζει ως συµπαραστάτη δικηγόρο, συµβολαιογράφο και δικαστικό επιµελητή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 33
Με τη διάταξη αυτή προτείνεται η ψήφιση δύο πινάκων
(ενός κατ’ άρθρον και ενός χρονολογικού) ως παραρτηµάτων του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι
οποίοι εκ παραδροµής δεν ψηφίστηκαν από την Ολοµέλεια της Βουλής κατά την ψήφιση του εν λόγω Κώδικα
(ήδη ν. 4129/2013 ).
Άρθρο 34
Με τη διάταξη του άρθρου αντικαθίσταται από τότε
που ίσχυσε το άρθρο 1 παρ. 1 περ. κστ΄ του ν. 4129/2013
καθ’ όσον εκ παραδροµής δεν είχαν συµπεριληφθεί σε
αυτό και οι υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο
περιουσιακής κατάστασης των αναφερόµενων στα άρθρα 2 παρ. 19 και 20, 3 παρ. 13 και 4 παρ. 13 του ν. 2343/
1995 (Α΄ 211) πρόσωπων και οι οποίες άγονται ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σε αυτό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2429/1996 και ήδη άρθρου 12 του ν. 3213/2003, που προστέθηκε µε το άρθρο
10 του ν. 3849/2010 µετά την κατάργηση της όµοιας διάταξης του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 (βλ. άρθρο 1 παρ. 5
του ν. 3849/2010).

Άρθρο 35
Η συγκρότηση Ολοµέλειας στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αναγκαία
για τη συλλογική αντιµετώπιση των ζητηµάτων της διοίκησής της, δοθέντος ότι, υπό το παρόν καθεστώς δεν υφίσταται ρητό νοµικό πλαίσιο, µε αποτέλεσµα ο Γενικός
Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να
βαρύνεται ατοµικώς µε την ανάληψη ευθύνης για κάθε εσωτερική του θεσµού υπόθεση. Σηµειώνεται ότι ατύπως
και κατ’ έθιµο ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαβουλεύεται πάντοτε µε τα µέλη
της Γενικής Επιτροπείας καθώς και µε τους Παρέδρους
που υπηρετούν σε αυτή, για όλα τα τρέχοντα ζητήµατα
που αφορούν στη διοίκησή της (πρβλ. άρθρο 14 Α του
ν. 1756/1988).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 36
Για την επιτάχυνση των ποινικών δικών στα Εφετεία
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ο ορισµός από την Ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών των δικαστών που θα προεδρεύουν στα
εν λόγω δικαστήρια και µεταξύ των οποίων θα γίνεται η
κλήρωση.
Άρθρο 37
Με τις σχετικές διατάξεις διατυπώνονται ορθότερα οι
διατάξεις για τις προαγωγές ανώτατων δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Η άσκηση του λειτουργήµατος του βουλευτή συνδέεται µε την παροχή ορισµένων προνοµίων και ατελειών. Η
τέλεση όµως από το βουλευτή των αναφερόµενων στην
προτεινόµενη διάταξη ατιµωτικών αξιόποινων πράξεων
αναιρεί τη δικαιολογητική βάση των ανωτέρω παροχών
και ως εκ τούτου, η αµετάκλητη παραποµπή του για οποιαδήποτε από τις ως άνω πράξεις δικαιολογεί την αναστολή χορήγησης των ατελειών και προνοµίων αυτών, η
δε αµετάκλητη καταδίκη του για τα ίδια εγκλήµατα δικαιολογεί την οριστική αποστέρηση αυτών. Η τέλεση των ίδιων αξιόποινων πράξεων συνιστά κώλυµα διορισµού και
άλλου άµεσου οργάνου της πολιτείας και ειδικότερα δικαστικού λειτουργού ( βλ. άρθρο 37 ν.1756/1988 ).
Άρθρα 39-40
Η κατάργηση των συγκεκριµένων µεταβατικών εδρών
κρίνεται επιβεβληµένη λόγω της µικρής χιλιοµετρικής απόστασης των αντίστοιχων πόλεων από την κύρια έδρα
του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου (π.χ. το Άργος από
το Ναύπλιο απέχει 12 χιλιόµετρα και η Έδεσσα από τη
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Βέροια 20 χιλιόµετρα), σε συνδυασµό µε τη σηµαντική
βελτίωση του οδικού δικτύου τα τελευταία έτη. Επιπλέον, την τελευταία τριετία διαπιστώνεται σηµαντική µείωση των εισαγόµενων υποθέσεων που αφορούν τις µεταβατικές έδρες, ενώ η εναλλαγή των µεταβατικών εδρών
δυσχεραίνει τον ορθολογικό προσδιορισµό των υποθέσεων και την εκδίκασή τους σε σύντοµο χρόνο, δεδοµένου και του µικρού αριθµού των κατ’ έτος συνεδριάσεων
των διοικητικών δικαστηρίων στις µεταβατικές έδρες και
της απορρέουσας απ’ αυτό δυσκολίας στη διαχείριση
του ζητήµατος των αναβολών. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι ιδιαιτέρως προβληµατική η µεταφορά του
µεγάλου όγκου των δικογραφιών, πινακίων κλπ., αφού
τα δικαστήρια -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- δεν διαθέτουν µεταφορικά µέσα για την ασφαλή µεταφορά τους.
Άρθρο 41
Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο δικηγόρων οι οποίοι, κατ’ αποκλεισµό άλλων συναδέλφων τους, αναλαµβάνουν πολλές υποθέσεις στο πλαίσιο της νοµικής βοήθειας και, ως
εκ τούτου, δικαιούνται υψηλών αµοιβών. Προβλέπεται ότι η αµοιβή των δικηγόρων που αναλαµβάνουν τέτοιες υποθέσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ετησίως
και εποµένως, οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να µην περιλαµβάνουν τα ονόµατα των δικηγόρων αυτών στους καταλόγους που αποστέλλουν.
Άρθρο 42
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών χρηµατοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράµµατα, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί εξειδικευµένο που
να γνωρίζει τις διαδικασίες των εν λόγω προγραµµάτων.
Για το λόγο αυτόν είναι αναγκαίο για την οµαλή λειτουργία της Σχολής να ενισχυθεί το προσωπικό της µε υπαλλήλους που να προέρχονται από τον Κλάδο ΠΕ Οικονοµολόγων και να είναι εξειδικευµένοι στα προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προτεινόµενη διάταξη
συνιστώνται τρεις θέσεις ΠΕ Οικονοµολόγων και προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψής τους µε απόσπαση προσωπικού από την Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.) κατά προτεραιότητα,
καθώς και από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Άρθρο 43
Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση προεδρικού διατάγµατος µε σκοπό
την αναθεώρηση του καθεστώτος χρήσεων των καταστηµάτων του κτιριακού συγκροτήµατος του Αρσακείου
Μεγάρου, όπου στεγάζεται το Συµβούλιο της Επικρατείας, της Στοάς «Ορφέας» και της Στοάς του Βιβλίου, προκειµένου οι υφιστάµενες χρήσεις να προσαρµοσθούν
στα νεότερα δεδοµένα της οικονοµικής ζωής του κέντρου των Αθηνών.
Άρθρο 44
Με την παρούσα διάταξη θεραπεύονται νοµοτεχνικά,
τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις του
άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α΄179), που προστέθηκε
µε την παρ.1. του άρθρου 2 του ν. 3943/2011 (Α΄31) και

συµπληρώθηκε µε την παρ.1.α. του άρθρου 8 του ν.
4205/2013 (Α΄242), οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και απολύτως απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Πιο συγκεκριµένα: Με τις προτεινόµενες διατάξεις της πρώτης έως τέταρτης παραγράφου του άρθρου αυτού, το Γραφείο του
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος που έχει συσταθεί
και λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονοµικών αποτελεί την
οργανική µονάδα που αναλαµβάνει την επιστηµονική υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Εξάλλου για την υποβοήθηση του εισαγγελικού έργου, το επιστηµονικό προσωπικό του Γραφείου ασκεί σύµφωνα µε την παρ.1.γ του άρθρου 8 του ν. 4205/
2013 (Α΄ 242) καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Οι παρούσες διατάξεις θεραπεύουν τις δυσλειτουργίες που
δηµιουργεί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε
το οποίο το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος αποτελεί αποκλειστικά και µόνο τη διοικητική
υποστηρικτική δοµή του, κρίνονται δε επιβεβληµένες εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των οικονοµικών εγκληµάτων, η αντιµετώπιση των οποίων απαιτεί επιστηµονική προσέγγιση. Περαιτέρω αντιµετωπίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό του Γραφείου
για την άρση των έως σήµερα δυσλειτουργιών. Με τις
προτεινόµενες διατάξεις συστήνεται αυτοτελές Τµήµα
Γραµµατείας, το οποίο στελεχώνεται αποκλειστικά από
δικαστικούς υπαλλήλους, καθώς οι δικαστικοί υπάλληλοι
είναι επιφορτισµένοι σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τις
κείµενες διατάξεις µε την γραµµατειακή υποστήριξη των
δικαστηρίων, εισαγγελιών, εισαγγελικών λειτουργών
κλπ, αλλά και την πραγµάτωση του διοικητικού έργου
που τους έχει ανατεθεί. Περαιτέρω ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό της Γραµµατείας.
Άρθρο 45
Λόγοι επιείκειας δικαιολογούν την ευνοϊκή µεταχείριση των υπαλλήλων καταστηµάτων κράτησης, οι οποίοι υπήρξαν θύµατα εγκληµάτων βίας από πρόθεση (άρθρο 3
παράγραφος 4 του ν. 3811/2009), τα οποία τους προκάλεσαν αναπηρία ή βαριά παραµόρφωση και τελέστηκαν
στην ηµεδαπή από 1.1.2010 και εφεξής. Με σκοπό την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων υγείας των υπαλλήλων αυτών και δεδοµένου του αυξηµένου κόστους
που αυτό συνεπάγεται, προτείνεται η χορήγηση σε αυτούς αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές, χωρίς διακοπή.
Η εν λόγω αναρρωτική άδεια θα διατηρείται σε ισχύ έως
ότου η αρµόδια υγειονοµική επιτροπή αποφανθεί για την
ικανότητα επανόδου των ανωτέρω υπαλλήλων στην εργασία τους.
Άρθρο 46
1. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 συµπεριλαµβάνεται στη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 4139/2013, µε την
οποία προβλέπεται η εισαγωγή στον προϋπολογισµό του
Κράτους των εσόδων που προέρχονται από επιβαλλόµενες χρηµατικές ποινές ή από τη µετατροπή ποινών,
για παραβάσεις του κεφαλαίου Δ ́ του παρόντος Κώδικα,
καθώς και από δηµεύσεις, και το Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο δεν είχε συµπεριληφθεί αρχικώς, παρά το
γεγονός ότι έχει αρµοδιότητα στη δίωξη και καταστολή
της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. Πράγµατι, τόσο
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η Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (άρθρο 3 § 2 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας») όσο και το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (άρθρο 30 §2δ του ν. 3296/2004) έχουν αρµοδιότητα για τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και συνεπώς το Υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να
συµπεριληφθεί στην ως άνω διάταξη. Τέλος, µε τη ρύθµιση της παραγράφου 2 συµπεριλαµβάνεται στη διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4139/2013 και
το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου τα αναλογούντα στα οικεία Υπουργεία έσοδα του άρθρου 45 να διατίθενται αποκλειστικά στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την δίωξη των εγκληµάτων σχετικά µε την περί
ναρκωτικών νοµοθεσία, για την προµήθεια τεχνικών µέσων, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και την χρηµατοδότηση της επιχειρησιακής τους δράσης. Και τούτο
γιατί τόσο η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης (άρθρο 3 § 2 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας») όσο και το Σώµα Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος (άρθρο 30 §2δ του ν.
3296/2004) περιλαµβάνονται στις αρµόδιες για τη δίωξη
των εγκληµάτων αυτών Υπηρεσίες, µε συνέπεια να πρέπει να επωφεληθεί των σχετικών εσόδων και το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να ανεύρει πόρους τόσο για την
προµήθεια τεχνικών µέσων και τη χρηµατοδότηση της επιχειρησιακής δράσης των παραπάνω Υπηρεσιών του όσο και για την εκπαίδευση του προσωπικού του.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα,
Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Άρθρο 1
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2776/1999 (Α΄291) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστάται Κεντρική Επιτροπή
Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.). Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού, είναι τριµελής και αποτελείται
από τον επόπτη του συγκροτήµατος καταστηµάτων κράτησης Κορυδαλλού Αντεισαγγελέα Εφετών ή τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, τον προϊστάµενο της Γενικής
Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής ή τον αναπληρωτή
του και τον Πρόεδρο του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) ή τον αναπληρωτή του µέλος του Κ.Ε.Σ.Φ., ως µέλη, που ορίζονται από τον Υπουργό. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το µήνα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από
πρόταση του Κ.Ε.Σ.Φ., καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας της Κ.Ε.Μ..»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται επίσης οι µεταγωγές που γίνονται προς
τα καταστήµατα Γ΄ τύπου ή στα αυτοτελή τµήµατα Γ΄
τύπου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2.»
3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 2776/
1999 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος µεταγωγής
κρατουµένου για ουσιαστικούς λόγους για δεύτερη συνεχόµενη φορά, µπορεί αυτός να προσφύγει κατά της απόφασης της Κ.Ε.Μ. στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών,
το οποίο συνεδριάζει ως Συµβούλιο, εντός δέκα ηµερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης.»
4. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2776/1999
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ενήλικοι κρατούµενοι: α) που έχουν καταδικαστεί
ή κατηγορούνται για τα εγκλήµατα των άρθρων 134,
135, 135A, 138, 187Α του Ποινικού Κώδικα ή β) που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήµατα των άρθρων 299,
380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α΄
Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης
αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση ), κρατούνται σε
καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου στα λοιπά καταστήµατα. Κρατούµενοι που
κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 19, για την ασφάλεια της χώρας και τη δηµόσια τάξη, καθώς και για την τάξη και την ασφάλεια στα
καταστήµατα κράτησης Α΄ ή Β΄ τύπου, και: α) έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα για τα οποία επιβλήθηκε ποινή
ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης τουλάχιστον δέκα ετών
ή κατηγορούνται για εγκλήµατα που επισύρουν τις ίδιες
ποινές ή β) έχουν τελέσει τα εξής περιοριστικά αναφερόµενα πειθαρχικά παραπτώµατα: αα) βίαιη απόδραση

περισσότερων κρατουµένων µε ενωµένες δυνάµεις, ββ)
άσκηση βίας κατά µελών του προσωπικού του καταστήµατος, γγ) εν γνώσει κατασκευή ή κατοχή αιχµηρών ή εν
γένει επικίνδυνων αντικειµένων, τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως όπλα και δδ) απόδραση κρατουµένου, κρατούνται οµοίως σε καταστήµατα κράτησης Γ΄
τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου, στα λοιπά καταστήµατα. Τα αυξηµένα µέτρα ασφαλείας των καταστηµάτων κράτησης αυτής της κατηγορίας τελούν υπό τον
έλεγχο του αρµόδιου δικαστικού λειτουργού και δεν αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης µέσα σε αυτά.»
5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2776/
1999 προστίθεται η φράση:
«, µε εξαίρεση τους υποδίκους που κρατούνται σε κατάστηµα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ΄
τύπου.».
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως
εξής :
«Αν λόγοι που συνδέονται µε την ασφάλεια της χώρας
και τη δηµόσια τάξη απαιτούν πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για τη φύλαξη κρατουµένου που µετάγεται για δικονοµικούς λόγους, η φύλαξη και παραµονή αυτού, αντί
του καταστήµατος κράτησης, µπορεί να γίνεται µε αιτιολογηµένη διάταξη του οικείου Εισαγγελέα Εκτέλεσης
Ποινών, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας αστυνοµικής
αρχής, σε κατάλληλο χώρο αστυνοµικού καταστήµατος,
χωρίς περιορισµό των δικαιωµάτων επισκέψεων και επικοινωνίας.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2776/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα γενικά καταστήµατα κράτησης διακρίνονται σε
Α΄, Β΄ και Γ΄ τύπου. Στα καταστήµατα Α΄ τύπου κρατούνται οι υπόδικοι, οι κρατούµενοι για χρέη, οι κρατούµενοι για εγκλήµατα κατά της περιουσίας και ιδιοκτησίας, που έχουν τελεσθεί χωρίς βία ή απειλή και οι κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης. Στα Β΄ τύπου κρατούνται, µε
την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οι υπόλοιποι κρατούµενοι. Στα Γ΄ τύπου, τα οποία ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, κρατούνται αποκλειστικά κατάδικοι ή υπόδικοι, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου
11 του παρόντος. Η κράτηση υποδίκων ή καταδίκων σε
καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου για τα εγκλήµατα των άρθρων 134, 135,
135A, 138 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς για τα
εγκλήµατα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385
παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο
πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική
οργάνωση), γίνεται µε παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, µε βάση την καταδικαστική απόφαση ή
το ένταλµα προσωρινής κράτησης. Η µεταγωγή και περαιτέρω κράτηση των λοιπών υποδίκων ή καταδίκων σε
καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου γίνεται µε αιτιολογηµένη διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών του τόπου έκτισης της ποινής. Σε αυτόν διαβιβάζονται από την αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σχετικά αιτήµατα µε αντίγραφα των ατοµικών φακέλων των κρατουµένων, που τηρούνται στο κατάστηµα κράτησης όπου εκτίουν την ποινή τους, εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις του τρί-
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του εδαφίου. Μαζί µε τους ατοµικούς φακέλους διαβιβάζεται και κάθε άλλο σχετικό µε την κράτηση τους στοιχείο. Ο Εισαγγελέας για την εκτίµηση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του κρατουµένου συνεκτιµά τα εξής στοιχεία, που µπορεί να συντρέχουν σωρευτικά ή διαζευκτικά: α) τη βαρύτητα του εγκλήµατος για το οποίο κρατείται ή του πειθαρχικού παραπτώµατος που τέλεσε, β) την
πιθανότητα τέλεσης νέων εγκληµάτων ή πειθαρχικών
παραπτωµάτων, γ) την ύπαρξη υποδικίας ή καταδικαστικής απόφασης για άλλα κακουργήµατα, δ) την ύπαρξη
στοιχείων για την περαιτέρω εγκληµατική δραστηριότητα του κρατουµένου, από άλλες συναρµόδιες για τον έλεγχο του εγκλήµατος αρχές και ε) την προσωπικότητα
του καταδίκου ή υποδίκου. Σε περίπτωση κατεπείγοντος,
όταν απειλείται η διασάλευση της τάξης και ασφάλειας
του καταστήµατος ή για λόγους που συνδέονται µε την
ασφάλεια της χώρας ή τη δηµόσια τάξη, η διάταξη για τη
µεταγωγή και περαιτέρω κράτηση σε κατάστηµα Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ΄ τύπου εκδίδεται, κατόπιν
αιτήµατος του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, από τον ίδιο ως άνω Εισαγγελέα Εφετών του τόπου έκτισης της ποινής και εκτελείται
αµέσως. Η διατασσόµενη κράτηση σε κατάστηµα Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ΄ τύπου έχει αρχική διάρκεια
4 ετών και µπορεί να παρατείνεται µε τον ίδιο τρόπο και
για άλλες περιόδους, διάρκειας 2 ετών η καθεµία, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. Ειδικά για τους κρατουµένους: α) για τα εγκλήµατα των άρθρων 134, 135,
135Α, 138 και 187Α του Ποινικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήµατα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385
παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο
πλαίσιο του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), η διατασσόµενη κράτηση έχει αρχική
διάρκεια δέκα ετών και µπορεί να παρατείνεται µε τον ίδιο τρόπο και για άλλες περιόδους, διάρκειας δύο ετών
η καθεµία, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. Για τη
συµπλήρωση των ανωτέρω χρονικών διαστηµάτων, ως εκτιθείσα ποινή θεωρείται αυτή που εκτίθηκε πραγµατικά,
χωρίς κανένα ευεργετικό υπολογισµό. Κατά των ως άνω
εκδιδοµένων διατάξεων χωρεί προσφυγή ενώπιον του
οικείου Δικαστικού Συµβουλίου, εντός είκοσι ηµερών από την κοινοποίησή τους. Η προσφυγή δεν αναστέλλει
την εφαρµογή της διάταξης, το δε Συµβούλιο αποφαίνεται εντός τριάντα ηµερών. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, ο Εισαγγελέας µπορεί να εκδώσει νέα
διάταξη για την εισαγωγή του κρατουµένου σε κατάστηµα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ΄ τύπου,
εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία. Τα κατά τα ανωτέρω
βουλεύµατα και διατάξεις κοινοποιούνται στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ο οποίος έχει δικαίωµα άσκησης προσφυγής εντός της ίδιας ως άνω προθεσµίας.
8. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2776/
1999 προστίθεται η φράση:
«, µε εξαίρεση τους περιορισµούς που προβλέπονται
από τον παρόντα νόµο και τον εσωτερικό κανονισµό των
καταστηµάτων κράτησης Γ΄ τύπου ή των αυτοτελών
τµηµάτων Γ΄ τύπου στα λοιπά καταστήµατα.».
9. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2776/
1999, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται τα επιτρεπόµενα είδη που µπορούν να πωλούνται σε κρατουµένους από τα πρατήρια-καντίνες και κυλικεία των καταστηµάτων κράτησης, το ποσοστό κέρδους που περιέρχεται στο Ταµείο Κέρδους Σιγαρέττων και χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των κρατουµένων και την ενίσχυση των απόρων και ο
τρόπος διάθεσής του.»
10. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 2776/1999
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε χωριστό τµήµα των καταστηµάτων κράτησης Γ΄
τύπου µπορεί να κρατούνται µε σκοπό την εργασία, χωρίς επικοινωνία µε τους λοιπούς κρατουµένους, κρατούµενοι που µετάγονται από καταστήµατα Β΄ τύπου, για
τους οποίους δεν εφαρµόζονται οι ισχύουσες για τα καταστήµατα Γ΄ τύπου διατάξεις, αλλά αυτές του καταστήµατος κράτησης από το οποίο µετάγονται.»
11. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 2776/
1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου µπορεί
να τίθενται εξαιρέσεις από την παραπάνω ρύθµιση µε
τον εσωτερικό κανονισµό του καταστήµατος, που δεν
µπορεί να θίγουν τις επισκέψεις συνηγόρων για τις οποίες δεν τίθεται αριθµητικός ή χρονικός περιορισµός.»
12. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του ν.
2776/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για τους κρατουµένους σε καταστήµατα
κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου
µπορεί να τίθενται εξαιρέσεις από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου µε τον εσωτερικό κανονισµό του καταστήµατος.»
13. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης Γ΄
τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄τύπου δεν χορηγούνται
άδειες. Στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης
άλλου, πλην του Γ΄ τύπου, για τα εγκλήµατα: α) των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α του Ποινικού Κώδικα
ή β) για τα εγκλήµατα των άρθρων 299, 380 παράγραφος
2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο
του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), άδειες χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα ως προς
το χρόνο έκτισης της ποινής.»
14. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2776/1999
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ο ως άνω θεσµός δεν εφαρµόζεται στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου. Στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης άλλου πλην του Γ΄ τύπου: α) για τα εγκλήµατα των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α του
Ποινικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήµατα των άρθρων 299,
322 εδάφιο δεύτερο περίπτωση α΄, 342 παράγραφος 1
περίπτωση α΄, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1
περίπτωση α΄ του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), άδεια ηµιελεύθερης διαβίωσης χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα, ως προς το χρόνο έκτισης της ποινής.»
15. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
69 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Οι κρατούµενοι σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου
ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου δεν µετάγονται για πειθαρχικούς λόγους σε καταστήµατα κράτησης άλλου τύπου.»
16. Στο άρθρο 72 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Η µεταγωγή κρατουµένων από κατάστηµα κράτησης
Γ΄ τύπου ή αυτοτελές τµήµα Γ΄ τύπου επιτρέπεται για
δικονοµικούς λόγους ή για λόγους υγείας. Για την ασφαλή µεταγωγή του κρατουµένου ενηµερώνεται αµέσως η
αρµόδια αστυνοµική υπηρεσία.»
Άρθρο 2
1. Η εξωτερική και περιµετρική φύλαξη των Καταστηµάτων Κράτησης Γ΄ τύπου αποτελεί αρµοδιότητα της
Ελληνικής Αστυνοµίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 48
του ν. 2721/1999 (Α΄ 112). Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες µε τον τίτλο «Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης Γ΄ τύπου», που ακολουθείται από το τοπωνύµιο της
έδρας του αντίστοιχου Καταστήµατος Κράτησης. Η ίδια
υπηρεσία αναλαµβάνει τη φύλαξη των θυρωρείων-εισόδων των ανωτέρω καταστηµάτων.
2. Η Υπηρεσία της προηγούµενης παραγράφου υπάγεται διοικητικά στην οικεία Αστυνοµική Διεύθυνση και εδρεύει εξωτερικά του οικείου Καταστήµατος Κράτησης
Γ΄ τύπου. Η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται περιµετρικά του Καταστήµατος Κράτησης και σε ακτίνα που καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος
Κράτησης Γ΄ τύπου έχει ως αποστολή την εξασφάλιση
της αποτελεσµατικής εξωτερικής και περιµετρικής φύλαξης του οικείου Καταστήµατος Κράτησης Γ΄ τύπου, τη
φύλαξη εισόδων και εξόδων του καταστήµατος, τον έλεγχο εισερχοµένων προσώπων και πραγµάτων, την ασφαλή µεταγωγή και φρούρηση των κρατουµένων, τη
φρούρηση των νοσηλευοµένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και τη συνοδεία αυτών
προς ανάκριση, εµφάνιση σε δικαστήριο ή ιατρική εξέταση, καθώς και την παροχή συνδροµής στη Διεύθυνση του
Καταστήµατος Κράτησης σε περιπτώσεις εκδήλωσης απείθειας, στάσης ή αντίστασης κρατουµένων σε νόµιµη
διαταγή και ιδίως στη διαταγή επιστροφής και εγκλεισµού στα κελιά ή τους θαλάµους κράτησης. Η συνδροµή
παρέχεται κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήµατος του εισαγγελέα ή του αναπληρωτή του και σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις κατόπιν προφορικού αιτήµατος του διευθυντή ή του αναπληρωτή του ή του Αρχιφύλακα του Καταστήµατος Κράτησης.
4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1, 2 και
3 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999, ενώ τηρούνται και οι
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3169/2003 (Α΄ 189) που αφορούν στην κλιµάκωση της χρήσης του πυροβόλου όπλου, εκτός αν η τήρηση των διατάξεων αυτών είναι µάταιη υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωµατικής βλάβης.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών, κατόπιν εισηγήσεως
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας καταρτίζεται και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις- ο Κα-

νονισµός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας του Καταστήµατος Κράτησης Γ΄ τύπου, µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν στην εσωτερική
διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση της Ελληνικής Αστυνοµίας µε αστυνοµικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς
και εν γένει στη λειτουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής
Ασφάλειας του Καταστήµατος Κράτησης Γ΄ τύπου συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των οργάνων. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, ρυθµίζονται θέµατα επιχειρησιακής τακτικής και δράσης στην εξωτερική και περιφερειακή ζώνη προστασίας, θέµατα εκπαίδευσης και εξοπλισµού του προσωπικού, καθώς και θέµατα µεταγωγής και φρούρησης κρατουµένων. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου χαρακτηρίζεται ως απόρρητη και δεν
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Ο κανονισµός ασφαλείας των καταστηµάτων κράτησης Γ΄ τύπου καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 5 του άρθρου 65 του ν. 2776/1999.»
Άρθρο 3
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στον κατάδικο που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για
τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 299 του Ποινικού
Κώδικα, εφόσον το έγκληµα της τελευταίας περίπτωσης
τελείται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα
(εγκληµατική οργάνωση), δεν χορηγείται υπό όρο απόλυση, αν αυτός δεν έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό
κατάστηµα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι ετών.»
Άρθρο 4
1. Η παρ. 3 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόλυση υπό όρο κατά την παράγραφο 1 σηµειώνεται στο Ποινικό Μητρώο του καταδίκου, χορηγείται
µόνο µια φορά και επεκτείνεται αυτοδικαίως σε όλες τις
συντρέχουσες στην έκτιση ποινές, για τις οποίες µπορεί
να καθοριστεί συνολική ποινή κατ’ άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η καταδίκη κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας για
πράξη που τελέστηκε πριν την έναρξη της έκτισης της
ποινής, για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση υπό όρο,
δεν επιφέρει την ανάκληση της απόλυσης.»
Άρθρο 5
Στο άρθρο 187Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Σε υπαίτιο οποιασδήποτε εγκληµατικής πράξης,
εκτός από αυτές του άρθρου 187Α Ποινικού Κώδικα, για
τον οποίο, πριν από την αµετάκλητη καταδίκη του, κρίνεται ότι µε δική του πρωτοβουλία συντέλεσε µε παροχή
πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση τροµοκρατικής οργάνωσης ή κατέστησε δυνατή µε αναγγελία
στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης τροµοκρατικής
πράξης ή την ανακάλυψη και σύλληψη φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις τροµοκρατίας του άρθρου 187A
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Ποινικού Κώδικα, αναγνωρίζεται ελαφρυντική περίσταση. Σε περίπτωση που για την ανακάλυψη ή εξάρθρωση
της τροµοκρατικής οργάνωσης ή την πρόληψη διάπραξης τροµοκρατικής πράξης ή τη σύλληψη των φυγόδικων
ή φυγόποινων για τις πράξεις αυτές είναι αναγκαία η
προσωρινή αποφυλάκιση του ανωτέρω υπαιτίου, το συµβούλιο πληµµελειοδικών µπορεί µε βούλευµα να διατάσσει την προσωρινή αναστολή της ποινικής δίωξης του ανωτέρω και την για ορισµένο χρόνο προσωρινή του απόλυση από τη φυλακή, προκειµένου να επαληθευθούν οι
ανωτέρω πληροφορίες. Αν, µετά την κατά τα ανωτέρω αναστολή της ποινικής δίωξης και αποφυλάκιση του υπαιτίου, προκύψει ότι οι δοθείσες από αυτόν πληροφορίες
δεν ήταν αληθινές ή ότι δεν επρόκειτο για τροµοκρατική
οργάνωση ή για τροµοκρατικές πράξεις του άρθρου
187Α του Ποινικού Κώδικα, το σχετικό βούλευµα ανακαλείται, διατάσσεται και πάλι η φυλάκιση του υπαιτίου και
η ανασταλείσα ποινική δίωξη κατ’ αυτού συνεχίζεται, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής άλλης ευνοϊκής διάταξης. Για τις χορηγηθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες, συντάσσεται έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα, η οποία αποστέλλεται στον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών, προκειµένου να λάβει γνώση. Η έκθεση ένορκης
εξέτασης µάρτυρα τηρείται σε ειδικό αρχείο της Εισαγγελίας, όπου επίσης αποστέλλεται και τηρείται έκθεση
της αρµόδιας αρχής, η οποία προέβη µε βάση τις ανωτέρω πληροφορίες στην εξάρθρωση της τροµοκρατικής
οργάνωσης, την πρόληψη τροµοκρατικής πράξης ή στη
σύλληψη φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις τροµοκρατίας. Των ανωτέρω εκθέσεων λαµβάνουν γνώση µόνο τα µέλη του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου ή δικαστηρίου, τα οποία εξετάζουν και αυτεπαγγέλτως τη χορήγηση ή µη των προβλεπόµενων στις προηγούµενες
παραγράφους ευεργετηµάτων. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ή άλλων νόµων, που προβλέπουν ευνοϊκά µέτρα ή µέτρα επιείκειας, δεν θίγονται
από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»

λακτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43
παράγραφοι 2 και 3, εκτός αν η σύγκρισή τους µε αταυτοποίητα όµοια αποτυπώµατα, που τηρούνται στο ίδιο
αρχείο, αποβεί θετική, οπότε η τήρησή τους παρατείνεται µέχρι την αµετάκλητη αθώωση των προσώπων που αφορούν οι οικείες υποθέσεις.»
2. Στο άρθρο 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστηµιακά εργαστήρια,
που διεξάγουν αναλύσεις DNA στο πλαίσιο πραγµατογνωµοσύνης κατόπιν παραγγελιών δικαστικών ή ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν τα πορίσµατα των αναλύσεών
τους στο ειδικό αρχείο δεδοµένων γενετικών τύπων της
παραγράφου 2.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 282 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή κράτηση δεν εφαρµόζονται για κατηγορούµενο
µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, πιστοποιηµένο από αρµόδιο όργανο της περίπτωσης
α΄ του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου
105 του Ποινικού Κώδικα, ανεξαρτήτως της αποδιδόµενης σε αυτόν πράξης, µε εξαίρεση τα κακουργήµατα των
άρθρων 134 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός των άλλων περιοριστικών όρων, µπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούµενο και ο κατ’ οίκον περιορισµός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκοµείο, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 557 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, κατόπιν αιτήσεώς του.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ο Εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώµη του, υποχρεούται να ακούσει τον κατηγορούµενο και τον συνήγορό του.»

Άρθρο 6
Άρθρο 8
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πολιτική αγωγή για την αποζηµίωση και την αποκατάσταση από το έγκληµα και για τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης
µπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους
δικαιουµένους σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, εφαρµόζεται δε αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 340.»
Άρθρο 7
1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής:
«Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης το γενετικό υλικό καταστρέφεται αµέσως, ενώ τα γενετικά αποτυπώµατα του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρούνται σε ειδικό αρχείο γενετικών τύπων που συνιστάται
και λειτουργεί στη Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εποπτευόµενο από τον εισαγγελικό λειτουργό του άρθρου 4
του ν. 2265/1994, µέχρι την έκδοση αµετάκλητου απαλ-

1. Στο άρθρο 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Σε δίκη που αφορά σε κακούργηµα και το δικαστήριο κατά την έναρξη ή και σε κάθε στάση της κρίνει
µε απόφασή του (άρθρο 548), αφού ακούσει τον εισαγγελέα και τους διαδίκους, ότι λόγω του αντικειµένου της
πρόκειται να έχει µακρά διάρκεια, ο διορισθείς κατά την
παράγραφο 1 συνήγορος οφείλει να συµπαρίσταται µε
τον κατηγορούµενο ή να τον εκπροσωπεί σε όλες τις συνεδριάσεις. Η απουσία του συνηγόρου λόγω επαγγελµατικού κωλύµατος δεν εµποδίζει την πρόοδο της δίκης.»
2. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 344 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αποχώρηση του κατηγορουµένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.
Επιτρέπεται, όµως, στον συνήγορο του κατηγορουµένου
να παραστεί αντί γι’ αυτόν. Σε περίπτωση που αποχωρήσει και αυτός η δίκη συνεχίζεται κανονικά. Το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει τη διακοπή της δίκης για οκτώ το πολύ ηµέρες.»
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Άρθρο 9
Το άρθρο 358 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την εξέταση κάθε µάρτυρα ο εισαγγελέας και
οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να αναφέρουν εναντίον
του ή εναντίον της µαρτυρίας του οτιδήποτε µπορεί να
καθορίσει ακριβέστερα την αξιοπιστία του και που συντείνει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Μπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε τις καταθέσεις που έγιναν ή τα αποδεικτικά µέσα που εξετάστηκαν. Οι κατά τα ως άνω δηλώσεις και εξηγήσεις µπορούν
να γίνουν, κατά την κρίση του προέδρου, συνολικά κατά
οµάδες ή ενότητες των σχετικών αποδεικτικών µέσων
που εξετάστηκαν.»
Άρθρο 10
Η παρ. 1 του άρθρου 364 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο ακροατήριο διαβάζονται οι εκθέσεις των ανακριτικών υπαλλήλων, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε
τους νόµιµους τύπους, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα
που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής
διαδικασίας και δεν αµφισβητήθηκε η γνησιότητά τους.
Η ανάγνωση των εγγράφων αυτών στο ακροατήριο γίνεται µόνο ως προς τα ουσιώδη και σηµαντικά, κατά την
κρίση του προέδρου, σηµεία τους. Αν χρειάζεται κάποιος
από τους µάρτυρες ή τους κατηγορουµένους να αναγνωρίσει ένα έγγραφο ή πειστήριο, ο πρόεδρος το επιδεικνύει σε αυτόν.»
Άρθρο 11
Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 473 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στο ειδικό αυτό βιβλίο καταχωρούνται καθαρογραµµένες και οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων,
που, όπως απαγγέλθηκαν, προσβάλλονται µε έφεση, εφόσον το ζητήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η
προθεσµία για την άσκηση αίτησης αναίρεσης από τον
εισαγγελέα αρχίζει από την καταχώρηση αυτή, η οποία
γίνεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης.»
Άρθρο 12
Απόλυση κρατουµένων υπό τον όρο της ανάκλησης
1. Κρατούµενοι οι οποίοι, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, η
οποία υπόκειται σε ανάκληση, χωρίς τη συνδροµή των
προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν µε οποιονδήποτε τρόπο το ένα δεύτερο της ποινής. Η διάταξη δεν
εφαρµόζεται αν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο από τον εισαγγελέα και µέχρι, στην περίπτωση αυτή, να καταστεί
αµετάκλητη η σχετική απόφαση.
2. Εξαιρούνται από τη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήµατα
που προβλέπονται στα άρθρα 187, 187Α, 299, 322, 323Α,
324, 336, 339, 342, 348Α, 349, 351, 351Α και 380 παράγραφοι 1β και 2 του Ποινικού Κώδικα.
3. Όσοι απολύονται, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως

της παραγράφου 1, αν υποπέσουν, µέσα σε πέντε έτη από την αποφυλάκισή τους, σε νέα από δόλο αξιόποινη
πράξη και καταδικαστούν αµετάκλητα οποτεδήποτε σε
ποινή στερητική της ελευθερίας ή περιορισµού µεγαλύτερη του έτους, εκτίουν αθροιστικά και το υπόλοιπο της
ποινής για την οποία έχουν απολυθεί υπό όρο.
4. Στους απολυόµενους, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε την ίδια διάταξή του, µπορεί να επιβάλει: α) την
υποχρέωσή τους να εµφανίζονται κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα στις αστυνοµικές αρχές του τόπου όπου διαµένουν, β) τη µη αποµάκρυνσή τους, χωρίς έγγραφη άδειά του, από τον ως άνω τόπο, γ) οποιονδήποτε άλλον
όρο, από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα, κρίνει σκόπιµο. Ο
εισαγγελέας πληµµελειοδικών, κατά την επιβολή των ως
άνω όρων, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του την προσωπικότητα, καθώς και τις ατοµικές, οικογενειακές και επαγγελµατικές ανάγκες του απολυόµενου. Σε περίπτωση
που ο τελευταίος παραβαίνει τους όρους που του έχουν
τεθεί, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών διατάσσει την ανάκληση της απόλυσης.
5. Οι διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης υποβάλλουν, µέσα σε δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης
της ποινής τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
6. Απολύσεις, που γίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης τόσο στις αρµόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου, όπου καταχωρούνται στα οικεία δελτία
των απολυθέντων όσο και στον Κλάδο Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνοµίας.
7. Η υπό όρο απόλυση, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος, δεν κωλύεται από τη µη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηµατικής ποινής που τυχόν
επιβλήθηκε.
8. Κάθε αµφισβήτηση, ως προς την εφαρµογή των
προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, λύεται από το συµβούλιο πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και
στους κατάδικους που αποκτούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1: α) µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και σε χρονικό διάστηµα έως τις 31 Δεκεµβρίου
2014 και β) µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µετά από άσκηση ενδίκου µέσου και εφόσον η έκτιση της
ποινής τους έχει αρχίσει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 13
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 19
του ν. 4242/2014 (Α΄50) εφαρµόζονται και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις αυτές: α) µέχρι τις
31.12.2014 και εφόσον η πάθησή τους προκύπτει από ιατρικά πιστοποιητικά δηµοσίου θεραπευτικού ιδρύµατος,
που τηρούνται στο φάκελο του κατάδικου και έχουν εκδοθεί έως τις 31 Μαΐου 2014 και β) µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ύστερα από άσκηση ένδικου µέσου
και εφόσον η έκτιση της ποινής τους έχει αρχίσει κατά
τη δηµοσίευσή του και πληρούν τις τασσόµενες µε αυτόν προϋποθέσεις κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Το ίδιο ισχύει και για τους κατάδικους, οι
οποίοι πάσχουν από κάθε πάθηση που το διαπιστωµένο
από υγειονοµική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας είναι 67%
και άνω.
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Άρθρο 14
Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 44/2002 (Α΄44) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η προµήθεια από την ελεύθερη αγορά, η εισαγωγή και κατασκευή συσκευών ή συστηµάτων απενεργοποίησης ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.»
Άρθρο 15
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 2721/1999
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στo προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που υπηρετεί στα καταστήµατα
κράτησης Γ΄ τύπου, την εξωτερική και περιµετρική
φρούρηση των οποίων αναλαµβάνει η Ελληνική Αστυνοµία, ανατίθενται, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην
παράγραφο 1, άλλα καθήκοντα, όπως φύλαξης, επιφυλακής χωρίς όπλο, οργάνωσης οµάδων περιπολιών, επέµβασης και ελέγχων εντός του καταστήµατος και άλλες αρµοδιότητες σχετικά µε την εσωτερική ασφάλεια
του καταστήµατος. Η ανάθεση τέτοιων καθηκόντων γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή του οικείου καταστήµατος κράτησης.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατέχουν υπηρεσιακό οπλισµό, δύνανται να φέρουν αυτόν
και εκτός υπηρεσίας, για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και επιτρέπεται, µε τις
ίδιες προϋποθέσεις και ύστερα από άδεια, να κατέχουν
και να φέρουν και ιδιωτικό ατοµικό οπλισµό. Η άδεια αγοράς του ιδιωτικού ατοµικού οπλισµού εκδίδεται από
την αστυνοµική αρχή του τόπου όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ύστερα από εισήγηση του Αρχιφύλακα Α΄ ή του
αναπληρωτή του και µε σύµφωνη γνώµη του οικείου Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, η οποία
χορηγείται εφόσον ο υπάλληλος έχει µονιµοποιηθεί. Η
αγορά, η συντήρηση και η εκπαίδευση στη χρήση του ιδιωτικού ατοµικού οπλισµού βαρύνει τον υπάλληλο. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα όργανα που είναι αρµόδια για τη χορήγηση
των αδειών κατοχής ιδιωτικού οπλισµού και οπλοφορίας
του παραπάνω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 16
Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χορήγηση των αδειών των προηγούµενων
παραγράφων ο ενδιαφερόµενος πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και επιπλέον να κατέχει τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης ειδικότητας συναφούς προς την άσκηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκήσει. Το προσωπικό των ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, το οποίο θα φέρει όπλο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5, απαιτείται να
έχει εκπληρώσει και τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελµατικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση
των ανωτέρω αδειών εργασίας κατά κατηγορία.»
Άρθρο 17
Στην παρ. 4β του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (Α΄104)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τις άνω θέσεις Διευθυντών µπορούν να καταλάβουν
και συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές-εισαγγελείς) από το βαθµό του εφέτη και αντεισαγγελέα εφετών και άνω, ως και συνταξιούχοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας από το βαθµό του ταξίαρχου ε.α. και άνω, χωρίς τους περιορισµούς του ορίου ηλικίας. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται µε την ως άνω υπουργική απόφαση.»
Άρθρο 18
1. Οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου εκτίουν ποινή για τα εγκλήµατα: α) των
άρθρων 134, 135, 135 Α, 138 και 187Α του Ποινικού Κώδικα ή β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385
παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο
πλαίσιο του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), µετάγονται, µε παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστηµα Γ΄ τύπου.
2. Οι κατάδικοι, που κατά το χρόνο µεταγωγής τους έχουν εκτίσει σε άλλο κατάστηµα τµήµα ποινής µικρότερο των δέκα ετών, κρατούνται στο κατάστηµα Γ΄ τύπου
µέχρι τη συµπλήρωση δεκαετίας. Μετά την πάροδο της
δεκαετίας η κράτησή τους στο κατάστηµα Γ΄ τύπου µπορεί να παρατείνεται, λόγω ιδιαίτερης επικινδυνότητας
του κατάδικου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του ν. 2776/1999, για χρονική διάρκεια δύο ετών κάθε φορά.
3. Για τη συνέχιση της κράτησης στο κατάστηµα Γ΄ τύπου για χρονική διάρκεια δύο ετών των καταδίκων, των
οποίων η κράτηση σε άλλο κατάστηµα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου υπερβαίνει τα δέκα
έτη, αποφαίνεται, εντός εξαµήνου από τη µεταγωγή
τους στο κατάστηµα Γ΄ τύπου, ο Εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του ν. 2776/1999
(Α΄291). Μετά την πάροδο της διετίας η κράτησή τους
στο κατάστηµα Γ΄ τύπου µπορεί να παρατείνεται, κατά
τα οριζόµενα στην ίδια διάταξη, για χρονική διάρκεια
δύο ετών κάθε φορά.
Άρθρο 19
Αιτήσεις κρατουµένων για τη µεταγωγή τους, που έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών
για τους λόγους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄
και γ΄ του άρθρου 72 του ν. 2776/1999 και εκκρεµούν
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προς εξέταση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, τίθενται στο αρχείο. Για τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών δεν συνυπολογίζονται απορριφθείσες αιτήσεις µεταγωγής µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 18/1989

δικο αυτό µέσο ή βοήθηµα γίνει δεκτό κατά την εν λόγω
διαδικασία, επιδικάζεται δικαστική δαπάνη για τη σύνταξη του δικογράφου. Η απόφαση ισχύει και παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της από την έκδοση της, κατά την
επόµενη παράγραφο, διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου και υπόκειται έκτοτε σε τριτανακοπή, αν είναι ακυρωτική.»
Άρθρο 22

Άρθρο 20
1. Η παρ. 1 του άρθρου 34Α του π. δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 3900/2010
(Α΄213) και το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4055/2012 (Α΄51),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιµα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα µπορούν να απορρίπτονται είτε µε απόφαση
Συµβούλου ή Παρέδρου οριζόµενου από τον Πρόεδρο
του αρµόδιου Τµήµατος, η οποία λαµβάνεται χωρίς δηµόσια συνεδρίαση, είτε µε απόφαση δικαστικού σχηµατισµού που συγκροτείται από τον Πρόεδρο και απαρτίζεται από τον ίδιο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, τον εισηγητή της υπόθεσης και έναν σύµβουλο, η οποία λαµβάνεται σε συµβούλιο. Οι πάρεδροι συµµετέχουν στο σχηµατισµό αυτό µε αποφασιστική ψήφο. Την κατά τα ανωτέρω εκδίκαση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου µπορεί να
προτείνει στον Πρόεδρο και ο ορισθείς κατά το άρθρο 20
ως εισηγητής, αν κρίνει ότι αυτό είναι προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιµο.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 34Α του π.δ. 18/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η απόφαση που ελήφθη κατά την προηγούµενη
παράγραφο κοινοποιείται σε αυτόν που άσκησε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο. Ο τελευταίος µπορεί, µε αίτησή του,
που κατατίθεται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος, εντός προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση, και πάντως όχι µετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) µηνών, να ζητήσει τη
συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, καταβάλλοντας ως ειδικό επιπλέον παράβολο το τριπλάσιο από το
κατά περίπτωση προβλεπόµενο. Στις περιπτώσεις αυτές,
η απόφαση που ελήφθη κατά τα ανωτέρω παύει να ισχύει και ο Πρόεδρος εισάγει την υπόθεση για συζήτηση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 και επόµενα
του παρόντος.»
3. Στο άρθρο 34Α του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Υποθέσεις που έχουν εισαχθεί αναρµοδίως µπορούν να παραπέµπονται στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος είτε µε τη
διαδικασία της παραγράφου 1. Με την ίδια πράξη παραπέµπεται και η τυχόν εκκρεµής αίτηση αναστολής.»
Άρθρο 21
Στο άρθρο 34Β του π.δ. 18/1989, που προστέθηκε µε
το άρθρο 45 του ν. 4055/2012, απαλείφεται ο τίτλος και
αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:
«1. Εάν, µετά την τήρηση των διαδικασιών των άρθρων
20, 21 και 23, ο εισηγητής κρίνει ότι ένδικο µέσο ή βοήθηµα, για το οποίο έχει προσκοµιστεί συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο προς τον δικηγόρο που το υπογράφει, έχει
ασκηθεί παραδεκτώς και είναι προδήλως βάσιµο, µπορεί
να προτείνει στον Πρόεδρο την εκδίκασή του κατά την
παράγραφο 1 του προηγούµενου άρθρου. Εφόσον το έν-

Το άρθρο 36 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Το ένδικο µέσο που ασκείται στο Συµβούλιο της Επικρατείας απορρίπτεται ως απαράδεκτο, αν µέσα σε ένα
µήνα από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου
της δίκης δεν καταβληθεί παράβολο. Το παράβολο ορίζεται, όταν πρόκειται για αίτηση ακυρώσεως, έφεση, υπαλληλική προσφυγή, τριτανακοπή ή αίτηση αναιρέσεως σε
διαφορές κοινωνικής ασφάλισης σε εκατόν πενήντα
(150) ευρώ, όταν πρόκειται για αναστολή εκτελέσεως,
αίτηση ερµηνείας και αίτηση διόρθωσης σε εκατό (100)
ευρώ και όταν πρόκειται για αίτηση αναιρέσεως, πλην εκείνων που αφορούν διαφορές κοινωνικής ασφάλισης,
σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Ειδικώς, σε περίπτωση
αιτήσεως αναστολής κατά πράξεων που εντάσσονται
στη διαδικασία αναθέσεως διοικητικών συµβάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων β΄, γ΄
και δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄173). Από την
υποχρέωση καταβολής παραβόλου απαλλάσσονται το
Δηµόσιο και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων του τρίτου εδαφίου της προηγουµένης παραγράφου, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και γνώµη της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραβόλων.
3.Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς το
παράβολο.
4. Αν το ένδικο µέσο γίνει δεκτό ή υποβληθεί παραίτηση ή καταργηθεί η δίκη για οποιονδήποτε άλλο λόγο το
παράβολο αποδίδεται. Αν το ένδικο µέσο απορριφθεί, το
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου. Το Συµβούλιο
εκτιµώντας τις περιστάσεις, µπορεί να διατάξει την απόδοση του παραβόλου ακόµα και αν απορρίπτεται το ένδικο µέσο. Επί προφανώς απαραδέκτου ή αβασίµου ενδίκου µέσου, µπορεί να απαγγείλει ως και τον εικοσαπλασιασµό του παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή το πρόσθετο ποσό που επιβάλλεται εισπράττεται βάσει της αποφάσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που καταλαµβάνονται από το
τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.»
Άρθρο 23
Στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989 προστίθενται παράγραφοι 3α, 3β και 3γ ως εξής:
«3α. Το δικαστήριο, αν άγεται σε ακύρωση της διοικητικής πράξης που προσβλήθηκε µε αίτηση ακυρώσεως
λόγω πληµµέλειας που µπορεί να καλυφθεί εκ των υστέ-
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ρων και εφόσον κρίνει, ενόψει της φύσης της πληµµέλειας, και της επίδρασής της στο περιεχόµενο της προσβαλλόµενης πράξης, ότι η ακύρωση της πράξης δεν είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της νοµιµότητας και
για τη διασφάλιση του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας του αιτούντος, µπορεί, κατ’ εκτίµηση και των εννόµων συµφερόντων των διαδίκων, να εκδώσει προδικαστική απόφαση και να ζητήσει από την αρµόδια υπηρεσία
να προβεί σε συγκεκριµένη ενέργεια ώστε να αρθεί η
πληµµέλεια, τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) µήνα, ούτε µεγαλύτερη από τρείς (3) µήνες.
Κανένα στοιχείο δεν λαµβάνεται υπόψη αν προσκοµισθεί µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής.
3β. Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις πραγµατικές καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρµογής της, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, µπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσµατα της
ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της.
3γ. Η διαπίστωση παρανοµίας της κανονιστικής πράξης κατά τον παρεµπίπτοντα έλεγχό της, για λόγους αναγόµενους στην εξωτερική νοµιµότητά της, είναι δυνατόν να µην οδηγήσει σε ακύρωση ατοµικής πράξης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει παρέλθει µακρό, ανάλογα µε τις περιστάσεις, χρονικό διάστηµα από
την έναρξη ισχύος της κανονιστικής πράξης που ελέγχεται παρεµπιπτόντως και οι συνέπειες της παρανοµίας
της σε βάρος της ατοµικής πράξης µπορεί να κλονίσουν
την ασφάλεια του δικαίου.»
Άρθρο 24
Η παρ. 2 του άρθρου 51 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στερείται του δικαιώµατος ανακοπής ο τρίτος, στον
οποίο κοινοποιήθηκε αντίγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως µε σηµείωση της δικασίµου, είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες πριν από αυτήν, καθώς και οποιοσδήποτε άσκησε παρέµβαση κατά τη συζήτηση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 25
Η παρ. 1 του άρθρου 70 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 του
ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα κατά της αυτής πράξης ή παράλειψης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς, εκτός από την περίπτωση της
απόρριψης αυτής ως εκπρόθεσµης και τις περιπτώσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 28 παρ. 3, 139Α
και 277 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα. Η προσφυγή αυτή
ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσµατα της άσκησής της ανατρέχουν στο χρόνο άσκησης
της πρώτης.»

Άρθρο 26
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας, όπως το άρθρο αυτό ισχύει µετά
την τροποποίησή του από την παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3659/2008 (Α΄ 77), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αντικείµενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το
αµφισβητούµενο µε την έφεση ποσό.»
Άρθρο 27
Στην παρ. 1 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«Αν ο διάδικος δεν τήρησε την παραπάνω υποχρέωσή
του και το Δηµόσιο παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου
κατά την εκδίκαση της προσφυγής και δεν αντιλέγει, αίρεται το κατά τα ανωτέρω απαράδεκτο και το Δικαστήριο προχωρεί κανονικά στην εκδίκαση της προσφυγής.»
Άρθρο 28
Η παρ. 1 του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε
το άρθρο 51 του ν. 4055/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δικαστήριο, µε απόφαση που λαµβάνεται σε συµβούλιο, και σε υποθέσεις αρµοδιότητας µονοµελούς δικαστηρίου ο οριζόµενος δικαστής, µε απόφασή του µπορεί να απορρίπτει ένδικα βοηθήµατα και µέσα που είναι
προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιµα και να παραπέµπει, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 12 παράγραφος 2, στο αρµόδιο δικαστήριο υποθέσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί σε αυτό αναρµοδίως. Με την ίδια απόφαση απορρίπτεται ή παραπέµπεται κατά περίπτωση και η
τυχόν εκκρεµής αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής
προστασίας.»
Άρθρο 29
Στην παρ. 1 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) ανακληθεί ή ακυρωθεί η προσβαλλόµενη διοικητική πράξη από τη Διοίκηση.»
Άρθρο 30
Στο άρθρο 199 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Αντιρρήσεις κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης
δικάζονται από το µονοµελές διοικητικό πρωτοδικείο.
Αρµόδιο κατά τόπο είναι το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης, εφόσον µετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς το δικαστήριο του τόπου έκδοσης της απόφασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.»
Άρθρο 31
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο διάδικος µπορεί να απαλλαγεί από την προκαταβολή του τέλους του δικαστικού ενσήµου και του παραβόλου, αν αποδεικνύεται ότι η προκαταβολή αυτή δηµι-
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ουργεί κίνδυνο περιορισµού των απαραίτητων µέσων για
τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του ( ευεργέτηµα πενίας).»
2. Στο άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:
«5α. Η απαλλαγή µπορεί να ανακληθεί ή να περιοριστεί µε απόφαση του αρµόδιου κατά την παράγραφο 5
οργάνου, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις
της είτε δεν συνέτρεχαν εξαρχής είτε έπαυσαν να συντρέχουν αργότερα είτε µεταβλήθηκαν. Αν οι διάδικοι ή
οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους πέτυχαν την απαλλαγή µε
αναληθείς δηλώσεις και στοιχεία, το κατά την παράγραφο 5 όργανο επιβάλλει σε καθένα από αυτούς χρηµατική
ποινή από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ, που περιέρχονται στο Δηµόσιο ως δηµόσιο έσοδο, χωρίς να αποκλείεται ούτε η υποχρέωσή τους να καταβάλουν τα
ποσά από τα οποία είχαν απαλλαγεί ούτε η ποινική τους
δίωξη.»

ποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 276, το κατά την παράγραφο 5 του άρθρου
276 αρµόδιο όργανο διορίζει είτε µε την περί απαλλαγής
πράξη του είτε µε άλλη αυτοτελή πράξη, έναν δικηγόρο,
έναν συµβολαιογράφο και έναν δικαστικό επιµελητή µε
την εντολή να συνδράµουν τον άπορο διάδικο και να του
παρέχουν την απαιτούµενη βοήθεια κατά την εκτέλεση
των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων. Αυτοί έχουν υποχρέωση να αποδεχθούν την εντολή και να παρέχουν
νοµική βοήθεια, χωρίς αξίωση προκαταβολής αµοιβής ή
δικαιωµάτων.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5α του άρθρου 276 έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 33

Άρθρο 32
Μετά το άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 276Α ως εξής:

Στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄52),
µετά το άρθρο 110 προστίθεται άρθρο 111, µε τίτλο Παραρτήµατα, ως εξής:

«Άρθρο 276Α
1. Μετά από αίτηση του διαδίκου, στο πρόσωπο του ο-

«Άρθρο 111
Παραρτήµατα
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Άρθρο 34
H περίπτωση κστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4129/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποφαίνεται για υποθέσεις που ανακύπτουν από τον
έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 2 παράγραφοι 19 και 20, 3 παρ.
13 και 4 παρ. 13 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211), 1 του ν.
3213/2003 (Α΄309) και 1 παρ. 1 του ν. 4065/2012
(Α΄77).»
Άρθρο 35
Στο άρθρο 32Β του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
« 8. Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας συγκροτείται Ολοµέλεια, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας, τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας και τους Παρέδρους που υπηρετούν σε αυτή. Οι Πάρεδροι µετέχουν στην Ολοµέλεια
µε συµβουλευτική ψήφο. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, η Ολοµέλεια είναι αρµόδια για όλα τα ζητήµατα που αφορούν
στη διοίκηση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας.
Συγκαλείται: α) από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, β)
από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η
σύγκλησή της αφορά ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία
του Δικαστηρίου και γ) από τουλάχιστον τρία από τα έχοντα αποφασιστική ψήφο µέλη αυτής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 36
Η παρ. 1 του άρθρου 17Β του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε όσα πρωτοδικεία και εφετεία και στις αντίστοιχες εισαγγελίες προβλέπεται οργανικός αριθµός δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση. Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προκειµένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ορίζονται για
µια διετία από την Ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών δικαστές, που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά
δικαστήρια, µε δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους
για δύο (2) ακόµη έτη. Στους πίνακες που καταρτίζονται
από την Ολοµέλεια, περιλαµβάνεται ο ανάλογος µε τις
ανάγκες του δικαστηρίου αριθµός δικαστών, µεταξύ των
οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωµατικών, κατά τις επόµενες παραγράφους.»
Άρθρο 37
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών µέχρι το
βαθµό του συµβούλου Επικρατείας, του αρεοπαγίτη και
του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του συµβούλου
και του αντεπιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του
επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ο διορισµός σε θέση αντεπιτρόπου
της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,

ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Η αµετάκλητη παραποµπή βουλευτή εν ενεργεία στο
ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε
κακούργηµα και για τα πληµµελήµατα της κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.), απάτης (άρθρο 386 Π.Κ.), υπεξαίρεσης
κοινής ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), εκβίασης
(άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφίας (άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήµων (άρθρο 218 Π.Κ.),
ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 Π.Κ.), ψευδορκίας και
ψευδούς ανώµοτης κατάθεσης (άρθρα 224, 225 Π.Κ.),
παραπλάνησης σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), ψευδούς
καταµήνυσης (άρθρο 229 Π.Κ.), απιστίας δικηγόρου (άρθρο 235 Π.Κ.), απιστίας περί την υπηρεσία (άρθρο 256
Π.Κ.), δωροδοκίας (άρθρα 235 - 237 Π.Κ.), καταπίεσης
(άρθρο 244 Π.Κ.), παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259
Π.Κ.), συκοφαντικής δυσφήµησης (άρθρο 363 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), του εγκλήµατος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 - 353 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών,
λαθρεµπορίας και τυχερών παιχνιδιών, επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή των συνδεόµενων αµέσως µε τη
βουλευτική ιδιότητα ατελειών και προνοµίων. Η αµετάκλητη καταδίκη αυτού για τα ίδια εγκλήµατα συνεπάγεται την οριστική στέρηση των ατελειών και προνοµίων
αυτών.
Άρθρο 39
1. Οι µεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισµατοδικείων των περιφερειών των πρωτοδικείων, καθώς και των µονοµελών και των πολυµελών πρωτοδικείων και των πληµµελειοδικείων των περιφερειών των εφετείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που
λειτουργούν σε νησιά ευρισκόµενα εκτός της έδρας του
δικαστηρίου.
2. Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αρµοδιότητας των
δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίες εκκρεµούν προς εκδίκαση στις καταργούµενες µεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει
οριστεί δικάσιµος µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων.
Άρθρο 40
1. Καταργούνται οι κατωτέρω αναφερόµενες µεταβατικές έδρες των διοικητικών πρωτοδικείων:
α. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Μεταβατική έδρα
Ελευσίνας.
β. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας: Μεταβατικές έδρες Έδεσσας, Γιαννιτσών και Νάουσας.
γ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Μεταβατική έδρα Νεάπολης.
δ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Μεταβατι-
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κές έδρες Κιλκίς και Πολυγύρου.
ε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας: Μεταβατική έδρα
Δράµας.
στ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης: Μεταβατική έδρα
Γρεβενών.
ζ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας: Μεταβατική έδρα
Καρπενησίου.
η. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας: Μεταβατική έδρα
Τυρνάβου.
θ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: Μεταβατικές έδρες Θήβας και Άµφισσας.
ι. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Μεταβατική έδρα
Άργους.
ια. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας: Μεταβατικές έδρες Αιγίου και Καλαβρύτων.
ιβ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Μεταβατική έδρα
Σαλαµίνας.
ιγ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου: Μεταβατική έδρα
Αµαλιάδας.
ιδ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων: Μεταβατική έδρα Καρδίτσας.
ιε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων: Μεταβατική έδρα
Ρεθύµνου.
2. Υποθέσεις αρµοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίες εκκρεµούν προς εκδίκαση στις καταργούµενες µεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιµος έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκδικάζονται
στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων.
Άρθρο 41
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α΄24)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται δικηγόροι, η αµοιβή των οποίων κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος έχει υπερβεί το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 3.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις ανωτέρω περιπτώσεις µη αποστολής των καταστάσεων, ο οριζόµενος συνήγορος δηλώνει υπευθύνως
ότι η αµοιβή, την οποία δικαιούται για την παροχή νοµικής βοήθειας κατά το τρέχον δικαστικό έτος, δεν υπερβαίνει το οριζόµενο στην επόµενη παράγραφο ποσό.»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ετήσια αµοιβή των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται η νοµική βοήθεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπερβάσεως του ποσού αυτού, το επιπλέον ποσό δεν καταβάλλεται στον συνήγορο. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
το ποσό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται.»
4. Στο άρθρο 3 του ν. 3226/2004 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:
«6. Σε συνήγορο η αµοιβή του οποίου κατά το τρέχον
ηµερολογιακό έτος υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται
στην παράγραφο 3 µπορεί να ανατεθεί νοµική βοήθεια,
αν δεν καθίσταται δυνατός ο ορισµός άλλου ή εφόσον:
α) υπάρχει κίνδυνος συµπληρώσεως του ανωτάτου ορίου προσωρινής κρατήσεως ή του χρόνου παραγραφής ή
β) συντρέχει λόγος κατεπείγοντος.
7. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, σχε-

τικά µε το όριο της ετήσιας αµοιβής, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των άρθρων 200 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, 100, 340 και 376 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και 276Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 42
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 3689/2008 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται
σε δεκαπέντε (15). Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέµονται ανά κλάδο: αα. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Γραµµατέων. ββ. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Οικονοµολόγων, γγ. Μία (1)
θέση ΠΕ Πληροφορικής, δδ. Δύο (2) θέσεις Γραµµατέων,
εε. Μία θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόµου, στστ. Μία (1) θέση Οδηγού ή Οδηγού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.»
2. Στο άρθρο 44 του ν. 3689/2008 (Α΄ 165) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τρεις από τις θέσεις ΠΕ Οικονοµολόγων, µε αντικείµενο το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και διαχείριση των χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων, µπορεί να καλύπτονται
µε τριετή απόσπαση από προσωπικό µε σχετική εµπειρία
στα ζητήµατα αυτά, από τη Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), που ιδρύθηκε µε το ν. 2372/1996 (Α΄ 29), κατά προτεραιότητα, ή
από προσωπικό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής, µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Η απόσπαση του υπαλλήλου µπορεί να διακόπτεται µε την ίδια διαδικασία και
πριν τη λήξη του χρόνου αυτής. Το αποσπώµενο προσωπικό εξακολουθεί να λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών
του µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα της οργανικής θέσης του, από το φορέα από τον οποίο αποσπάται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.»
Άρθρο 43
Στο άρθρο 2 του ν. 2073/1992 (Α΄126) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας εν συµβουλίω, µπορούν
να τροποποιούνται οι παραπάνω χρήσεις, ενώ κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.»
Άρθρο 44
1. Η παρ. 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α΄179)
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την επιστηµονική, διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Ε-
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γκλήµατος και των εισαγγελικών λειτουργών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, Γραφείο Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, το
οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Υπηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να συστήνεται µε
απόφαση του ίδιου Υπουργού και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.. Για την επιστηµονική υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και των Εισαγγελέων που τον επικουρούν συστήνεται στο γραφείο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, ιδιαίτερο τµήµα. Με την ίδια απόφαση δηµιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού του τµήµατος, οι οποίες καλύπτονται µε µετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµικών ή µε απόσπαση από άλλες υπηρεσίες, µετά από πρόταση του ίδιου Εισαγγελέα. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
αρµόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού για διάρκεια δύο
(2) ετών, χωρίς να απαιτείται γνώµη των υπηρεσιακών
συµβουλίων, και µπορεί να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση για ίσο χρονικό διάστηµα. Το επιστηµονικό προσωπικό κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του έχει δικαιώµατα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Η θητεία
του προσωπικού του τµήµατος, λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία προέρχονται. Καθήκοντα προϊσταµένου του τµήµατος, ασκεί υπάλληλος ΠΕ µε βαθµό Α` που ορίζεται µε απόφαση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Η
θέση του προϊσταµένου του τµήµατος, αντιστοιχεί σε
θέση προϊσταµένου τµήµατος για όλες τις συνέπειες και
η θητεία του σε αυτή λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Η δαπάνη
µισθοδοσίας των υπαλλήλων του τµήµατος βαρύνει την
υπηρεσία από την οποία προέρχονται, σε κάθε δε περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου
των τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από
την οργανική τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
2. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997
(Α΄179) προστίθεται νέα παράγραφος 9α ως εξής:
«9α. Για τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη
του έργου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και
των Εισαγγελέων που τον επικουρούν, συστήνεται στο
Γραφείο, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά
από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας. Η Γραµµατεία στελεχώνεται από δέκα (10) δικαστικούς υπαλλήλους όλων
των κατηγοριών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών και µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό
διάστηµα. Οι εν λόγω υπάλληλοι υπάγονται για τα θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης στον Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος. Καθήκοντα προϊσταµένου του
Τµήµατος ασκεί δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ο
οποίος ορίζεται µε πράξη του Εισαγγελέα Οικονοµικού
Εγκλήµατος. Η θητεία του προϊσταµένου του Τµήµατος
λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική και
µισθολογική του εξέλιξη. Η θητεία των αποσπασµένων

δικαστικών υπαλλήλων στο Τµήµα λογίζεται ως χρόνος
συνεχούς και πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση από την
οποία προέρχονται. Η δαπάνη για τη µισθοδοσία και τις
κάθε φύσης αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων βαρύνει την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.»
Άρθρο 45
Στους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης, που
είναι θύµατα εγκληµάτων βίας από πρόθεση, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3811/2009 (Α΄
931), τα οποία τους προκάλεσαν αναπηρία ή βαριά παραµόρφωση και έχουν τελεστεί στην ηµεδαπή, µετά την
1.1.2010 χορηγείται αναρρωτική άδεια µε αποδοχές, χωρίς διακοπή, µέχρις ότου η οικεία υγειονοµική επιτροπή
γνωµατεύσει ότι είναι ικανοί προς εργασία.
Άρθρο 46
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 45 του ν. 4139/2013
(Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τα έσοδα αυτά, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού για την
Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών, εγγράφονται σχετικές
πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των Υπουργείων Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου και διατίθενται για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ποσά που αποδίδονται στα Υπουργεία Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου, διατίθενται αποκλειστικά στις αρµόδιες Υπηρεσίες για τη δίωξη των εγκληµάτων της νοµοθεσίας
περί ναρκωτικών, για την προµήθεια τεχνικών µέσων, την
εκπαίδευση του προσωπικού τους και τη χρηµατοδότηση
της επιχειρησιακής τους δράσης.»
Άρθρο 47
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Κ. Αρβανιτόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Π. Παναγιωτόπουλος

Κ. Μητσοτάκης

104
ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σ.Α. Γεωργιάδης

Ι. Βρούτσης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Ι. Μανιάτης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Αθανασίου

Ν. - Γ. Δένδιας

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Βαρβιτσιώτης

Ν. Ταγαράς

Αριθµ. 152/13/2014
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
A. Με το υπόψη σχέδιο νόµου: α) τροποποιούνται
διατάξεις του Ποινικού και Σωφρονιστικού Κώδικα και
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και β) ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999) και συγκεκριµένα επέρχονται, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες µεταβολές:
α. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ) κατά το µέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα των µελών της.
- Δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα της ΚΕΜ, οι µεταγωγές που γίνονται προς τα καταστήµατα Γ΄ τύπου ή
στα αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου.
β. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
τη διάκριση και το διαχωρισµό των κρατουµένων και θεσπίζονται νέες ρυθµίσεις όσον αφορά στη µεταχείριση ιδίως όσων κρατούνται σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύ-

που ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου (διατροφή, εργασία, απασχόληση, επισκέψεις, επικοινωνία, άδειες κ.λπ.).
- Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται σε κρατούµενους από τα πρατήρια – καντίνες και κυλικεία των καταστηµάτων κράτησης, το ποσοστό κέρδους, που περιέρχεται στο Ταµείο
Κέρδους Σιγαρέττων και χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και την ενίσχυση των απόρων, και ο τρόπος διάθεσής του.
γ. Ορίζεται ότι, ο θεσµός της ηµιελεύθερης διαβίωσης
δεν εφαρµόζεται στους κρατουµένους σε καταστήµατα
κράτησης Γ΄ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ΄ τύπου.
(άρθρο 1)
2.α. Ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ –ΑΣ), η
εξωτερική και περιµετρική φύλαξη των Καταστηµάτων
Κράτησης Γ΄ τύπου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για
την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων
Κράτησης – ΥΕΦΚΑΚ (άρθρο 48 του ν. 2721/1999). Προς
τούτο, συνιστώνται ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες µε
τίτλο «Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος
Κράτησης τύπου Γ΄», οι οποίες έχουν τοπική αρµοδιότητα κατά τα οριζόµενα, προς το σκοπό εξασφάλισης της
αποτελεσµατικής εξωτερικής φρούρησης και περιµετρικής φύλαξης του οικείου καταστήµατος.
β. Με π.δ/γµα, καταρτίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας του Καταστήµατος Κράτησης τύπου Γ΄, µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην εσωτερική διάρθρωση, την οργάνωση, τη στελέχωση µε αστυνοµικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς της ΕΛ – ΑΣ και εν γένει τη λειτουργία
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος
Κράτησης τύπου Γ΄, τα επιµέρους καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των οργάνων, κ.λπ..
(άρθρο 2)
3. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985) και ειδικότερα:
α. Δεν χορηγείται υπό όρο απόλυση αν δεν παραµείνει
στο σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα είκοσι ετών, κατάδικος που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης
για τα µνηµονευόµενα εγκλήµατα (τροµοκρατικές πράξεις και ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης).
β. Θεσπίζονται µέτρα επιείκειας για τους υπαιτίους εγκληµατικών πράξεων, πλην τροµοκρατικών, που συµβάλλουν στην ανακάλυψη / εξάρθρωση τροµοκρατικής
οργάνωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 3 – 5)
4. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται επιµέρους διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (π.δ. 258/1986)
και µεταξύ άλλων ορίζεται ότι, δεν επιβάλλεται το µέτρο
προσωρινής κράτησης σε κατηγορούµενους µε ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων.
(άρθρα 6 – 11)
5.α. Ορίζεται ότι, κρατούµενοι οι οποίοι, κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, εκτίουν ποινή κάθειρξης
που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, απολύονται υπό τον όρο της ανάκλησης, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις, εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν µε οποιονδήποτε τρόπο το ένα δεύτερο της ποινής. Δεν υπάγονται
στην ανωτέρω ρύθµιση όσοι έχουν καταδικασθεί για τα
µνηµονευόµενα κακουργήµατα.
- Όσοι απολύονται, κατά τα ανωτέρω, αν υποπέσουν
σε νέα αξιόποινη πράξη κατά τα οριζόµενα, εκτίουν α-
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θροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία έχουν απολυθεί υπό όρο.
- Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στους
κατάδικους που αποκτούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, µετά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4242/2014 για την υπό όρο απόλυση καταδίκων που πάσχουν από συγκεκριµένα νοσήµατα, και
σε όσους αποκτούν τις προϋποθέσεις µέχρι την
31/12/2014 ή µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 12 – 13)
6. Για συσκευές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για τη δηµόσια ασφάλεια, άµυνα και κρατική ασφάλεια
και κρατικές δραστηριότητες στον τοµέα ποινικού δικαίου, επιτρέπεται η προµήθεια από την ελεύθερη αγορά, η
εισαγωγή και κατασκευή συσκευών ή συστηµάτων απενεργοποίησης ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.
(άρθρο 14)
7.α. Στο προσωπικό της ΥΕΦΚΑΚ που υπηρετεί στα καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου, την εξωτερική και περιµετρική φρούρηση των οποίων αναλαµβάνει η ΕΛ – ΑΣ,
ανατίθενται και άλλα καθήκοντα, όπως φύλαξης, επιφυλακής χωρίς όπλο, οργάνωσης οµάδων περιπολιών, επέµβασης και ελέγχων εντός του καταστήµατος και άλλων αρµοδιοτήτων σχετικά µε την εσωτερική ασφάλεια
του καταστήµατος.
β. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται στο προαναφερόµενο προσωπικό να φέρει ιδιωτικό οπλισµό.
γ. Ορίζεται ότι, τις θέσεις Διευθυντών Σωφρονιστικών
Καταστηµάτων µπορούν να καταλάβουν και συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και αξιωµατούχοι της ΕΛ – ΑΣ,
χωρίς τους περιορισµούς του ορίου ηλικίας.
(άρθρα 15 – 17)
8. Ρυθµίζονται θέµατα µεταγωγής καταδίκων που εκτίουν ποινή για τα οριζόµενα αδικήµατα και κράτησής
τους σε καταστήµατα κράτησης Γ΄ τύπου.
(άρθρα 18 – 19)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β΄ και Γ΄
1. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του π.δ. 18/1989 (νοµοθεσία για το Συµβούλιο της
Επικρατείας) και µεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
α. Για την παραδεκτή άσκηση αναστολής εκτέλεσης
κατά πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, καταβάλλεται παράβολο, το
ύψος του οποίου ανέρχεται στο 1% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης, περιλαµβανοµένου ΦΠΑ, κατ΄
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
3886/2010. (Σήµερα, προβλέπεται παράβολο ύψους 100
ευρώ).
β. Σε περίπτωση αίτησης ακύρωσης κατά διοικητικής
πράξης λόγω πληµµέλειας που µπορεί να καλυφθεί εκ
των υστέρων, το δικαστήριο µπορεί, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις, να εκδώσει προδικαστική απόφαση και να
ζητήσει από την αρµόδια υπηρεσία να προβεί σε συγκεκριµένη ενέργεια, ώστε να αρθεί η πληµµέλεια, τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσµία.
γ. Σε περίπτωση αίτησης ακύρωσης κατά διοικητικής
πράξης, το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις πραγµατικές

καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί κατά τον χρόνο εφαρµογής της, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, µπορεί
να ορίσει ότι τα αποτελέσµατα της ακύρωσης ανατρέχουν σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της.
δ. Η διαπίστωση παρανοµίας κανονιστικής πράξης κατά τον παρεµπίπτοντα έλεγχο αυτής, είναι δυνατόν να
µην οδηγήσει σε ακύρωση ατοµικής πράξης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει παρέλθει µακρό, ανάλογα µε τις περιστάσεις, χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος της πράξης που ελέγχεται και οι συνέπειες
της παρανοµίας της σε βάρος της ατοµικής πράξης µπορεί να κλονίσουν την ασφάλεια του δικαίου.
(άρθρα 20 – 24)
2. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999) και µεταξύ
άλλων επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές:
α. Στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, αίρεται το απαράδεκτο άσκησης προσφυγής, στην
περίπτωση που ο διάδικος δεν τηρήσει την υποχρέωση
περί επίδοσης της προσφυγής στην αρµόδια Αρχή και το
Δηµόσιο παρίσταται κατά την εκδίκαση αυτής και δεν αντιλέγει.
β. Ο διάδικος µπορεί να απαλλάσσεται και από την
προκαταβολή του παραβόλου, εφόσον αποδεικνύεται ότι
η προκαταβολή αυτή δηµιουργεί κίνδυνο περιορισµού
των απαραίτητων µέσων για τη διατροφή του ίδιου και
της οικογένειάς του (ευεργέτηµα πενίας).
Στην περίπτωση που η απαλλαγή από την προκαταβολή δικαστικού ενσήµου και παραβόλου επιτευχθεί µε αναληθείς δηλώσεις και στοιχεία, επιβάλλεται στο διάδικο από το αρµόδιο όργανο χρηµατική ποινή που κυµαίνεται από 100 – 200 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται η υποχρέωση καταβολής των ποσών για τα οποία έχει απαλλαγεί
ούτε η ποινική του δίωξη.
γ. Για τον άπορο διάδικο που δικαιούται ευεργέτηµα
της πενίας, διορίζεται δικηγόρος, συµβολαιογράφος και
δικαστικός επιµελητής, οι οποίοι παρέχουν νοµική βοήθεια χωρίς αξίωση προκαταβολής αµοιβής ή δικαιωµάτων.
(άρθρα 25 – 32)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄ και Ε΄
1α. Προσαρτώνται, ως Παραρτήµατα, στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), οι µνηµονευόµενοι πίνακες που εµφανίζουν την κωδικοποιούµενη νοµοθεσία.
β. Στις αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαµβάνεται και η κρίση για υποθέσεις που ανακύπτουν
από τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 2 παρ. 19 και 20, 3 παρ.
13 και 4 παρ. 13 (υπάλληλοι Οικονοµικής Επιθεώρησης,
ελεγκτές Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικών Κέντρων, Επιθεωρητές ΣΕΠΕ, προσωπικό ΣΔΟΕ κ.λπ.).
γ. Ορίζεται ότι, η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται σε Ολοµέλεια,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 33 – 35)
2. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988), που αφορούν σε θέµατα διεύθυνσης των δικαστηρίων και υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.
(άρθρα 36 – 37)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
1. Ορίζεται ότι, η αµετάκλητη παραποµπή Βουλευτή εν
ενεργεία στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου, για
τις οριζόµενες αξιόποινες πράξεις, επιφέρει την αυτοδίκαιη αναστολή των συνδεοµένων άµεσα µε τη βουλευτική ιδιότητα ατελειών και προνοµίων, η αµετάκλητη δε
καταδίκη αυτού, για τα ίδια εγκλήµατα, συνεπάγεται την
οριστική στέρηση αυτών.
(άρθρο 38)
2α. Καταργούνται οι µεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισµατοδικείων των περιφερειών των πρωτοδικείων, καθώς και των µονοµελών και των πολυµελών
πρωτοδικείων και των πληµµελειοδικείων των περιφερειών των εφετείων της χώρας, εκτός των οριζοµένων
περιπτώσεων.
β. Καταργούνται, επίσης, είκοσι (20) µεταβατικές έδρες των οριζοµένων διοικητικών πρωτοδικείων.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκδίκαση των
εκκρεµών υποθέσεων αρµοδιότητας των ανωτέρω δικαστηρίων.
(άρθρα 39 και 40)
3. Συµπληρώνονται – τροποποιούνται διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 3226/2004, σχετικά µε την παροχή νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Τίθεται ανώτατο όριο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ, όσον αφορά στην ετήσια αµοιβή των δικηγόρων,
στους οποίους ανατίθεται η νοµική βοήθεια. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται µε υπουργική απόφαση.
β. Παρατίθενται οι περιπτώσεις, στις οποίες µπορεί να
ανατεθεί σε συνήγορο νοµική βοήθεια, καθ΄ υπέρβαση
του ανωτέρω ποσού.
(άρθρο 41)
4. Συµπληρώνονται – τροποποιούνται διατάξεις του
άρθρου 44 του ν.3689/2008, σχετικά µε το διοικητικό
προσωπικό και τη διάρθρωση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Ειδικότερα:
α. Συνιστώνται τρεις (3) νέες θέσεις ΠΕ Οικονοµολόγων.
β. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης τριών (3) θέσεων
ΠΕ Οικονοµολόγων, µε το οριζόµενο αντικείµενο, µε
τριετή απόσπαση, από προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.
ΑΕ), κατά προτεραιότητα, ή από προσωπικό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η
απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη, µε κ.υ.α. και µπορεί να διακόπτεται και πριν τη
λήξη του χρόνου αυτής.
γ. Το αποσπώµενο προσωπικό εξακολουθεί να λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών του µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα της οργανικής θέσης του µε τις προϋποθέσεις
καταβολής τους, από τον φορέα από τον οποίο αποσπάται.
δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την τροποποίηση,
µε π.δ/γµα, των χρήσεων στα καταστήµατα του ισογείου
των περιµετρικών κτιρίων του κτιριακού συγκροτήµατος
του Αρσακείου της στοάς του «Ορφέα» και της νέας υπό
κατασκευή στοάς.
(άρθρα 42 και 43)
5. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17Α του
ν. 2523/1997 και επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε
την οργάνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Συνιστώνται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, στο εν λόγω Γραφείο: i) Τµήµα για την επιστηµονική
υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα και των εισαγγελέων που τον επικουρούν. Με την ίδια απόφαση, συνι-

στώνται και οι απαραίτητες θέσεις προσωπικού στο Τµήµα, που καλύπτονται µε µετακίνηση προσωπικού του ανωτέρω Υπουργείου ή µε απόσπαση από άλλες υπηρεσίες, η οποία δύναται να ανανεώνεται ισόχρονα,
ii) Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας για τη γραµµατειακή
και διοικητική υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα και
των εισαγγελέων που τον επικουρούν, το οποίο στελεχώνεται µε απόσπαση δέκα (10) δικαστικών υπαλλήλων
όλων των κατηγοριών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης
του ανωτέρω προσωπικού, οι αποδοχές του οποίου βαρύνουν την υπηρεσία προέλευσής του.
(άρθρο 44)
6. Προβλέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές χωρίς διακοπή, στους υπαλλήλους καταστηµάτων κράτησης, οι οποίοι έχουν υποστεί βαριά παραµόρφωση ή αναπηρία λόγω εγκληµάτων βίας από πρόθεση,
που τελέστηκαν στην ηµεδαπή, µετά την 1.1.2010, έως
τη διαπίστωση ικανότητας αυτών προς εργασία.
(άρθρο 45)
7. Προβλέπεται η εγγραφή σχετικών πιστώσεων και
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, µε
βάση τα έσοδα από δηµεύσεις και από χρηµατικές ποινές ή µετατροπές ποινών για τις οριζόµενες παραβάσεις, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τους οριζόµενους σκοπούς (αντιµετώπιση ναρκωτικών, εκπαίδευση
προσωπικού κ.λπ.).
(άρθρο 46)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 6.400 ευρώ περίπου, από την
καταβολή επιδόµατος θέσης στους Προϊσταµένους των
συνιστώµενων Τµηµάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος.
(άρθρο 44)
2.Ετήσια δαπάνη από: α) την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών µε τίτλο «Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης τύπου Γ΄»,
(άρθρο 2 παρ. 1)
β) την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων Τµηµάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.
(άρθρο 44)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων (π.δ. και κ.υ.α.), κατά περίπτωση.
3. Εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των συνιστώµενων Τµηµάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.
(άρθρο 44)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από: α) την προµήθεια, εισαγωγή και κατασκευή συσκευών ή συστηµάτων απενεργοποίησης ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, για συσκευές
που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη δηµόσια ασφάλεια, άµυνα και κρατική ασφάλεια και κρατικές δραστηριότητες στον τοµέα ποινικού δικαίου,
(άρθρο 14)
β) το διορισµό δικηγόρου, συµβολαιογράφου και δικαστικού επιµελητή για τη νοµική συνδροµή άπορων διαδίκων
(άρθρο 32).
5. Εξοικονόµηση δαπάνης από: α) τη θέσπιση νέων
ρυθµίσεων για την υπό τον όρο της ανάκλησης απόλυση
κρατουµένων,
(άρθρα 12 και 13)
β) την κατάργηση συγκεκριµένων µεταβατικών εδρών
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στα οριζόµενα δικαστήρια,
(άρθρα 39 και 40)
6. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων του Δηµοσίου από: α)
τον επανακαθορισµό του παραβόλου, για την άσκηση αναστολής εκτέλεσης, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για
τις δηµόσιες συµβάσεις, ως ποσοστού (1%) της προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης, περιλαµβανοµένου
ΦΠΑ,
(άρθρο 22 παρ. 1)
β) την επιβολή χρηµατικής ποινής στους διαδίκους που
µε αναληθείς δηλώσεις και στοιχεία, επιτυγχάνουν απαλλαγή από την προκαταβολή δικαστικού ενσήµου και
παραβόλου,
(άρθρο 31 παρ. 2)

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό / φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ, από τη σύσταση
τριών (3) θέσεων ΠΕ Οικονοµολόγων στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών, στην περίπτωση που δεν καλυφθούν µε απόσπαση υπαλλήλων από τη ΜΟΔ ΑΕ ή από
φορείς του Δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 42 παρ.1)
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

νωνιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας, για συσκευές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη δηµόσια ασφάλεια, άµυνα και κρατική ασφάλεια και κρατικές δραστηριότητες στον τοµέα ποινικού δικαίου,
(άρθρο 14)
β) το διορισµό δικηγόρου, συµβολαιογράφου και δικαστικού επιµελητή για τη νοµική συνδροµή άπορων διαδίκων
(άρθρο 32).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό / φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ, από τη σύσταση
τριών (3) θέσεων ΠΕ Οικονοµολόγων στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών, στην περίπτωση που δεν καλυφθούν µε απόσπαση υπαλλήλων από τη ΜΟΔ ΑΕ ή από
φορείς του Δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 42 παρ.1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο Γενικός Διευθυντής

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

Βασίλειος Κατριβέσης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Χ. Αθανασίου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προκαλούνται, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 6.400 ευρώ περίπου, από την
καταβολή επιδόµατος θέσης στους Προϊσταµένους των
συνιστώµενων Τµηµάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος.
(άρθρο 44)
2.Ετήσια δαπάνη από: α) την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών µε τίτλο «Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης τύπου Γ΄»,
(άρθρο 2 παρ. 1)
β) την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων Τµηµάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.
(άρθρο 44)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων (π.δ. και κ.υ.α.), κατά περίπτωση.
3. Εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των συνιστώµενων Τµηµάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.
(άρθρο 44)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α) την προµήθεια, εισαγωγή και κατασκευή συσκευών
ή συστηµάτων απενεργοποίησης ασυρµάτων τηλεπικοι-
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