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Άρθρο Ι

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμψωνιών που επικυρώθηκαν από

συμβολαιογράφο — Τροποποίηση άρθρου 169Α ΠΚ

Στο άρθρο 169Α του ΠΚ α) συμπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου με αναψορά και σε
συμψωνίες που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράψο, β) τροποποιείταιτο πρώτο εδάφιο της
παρ. Ι για λόγους ορθότερης νομικής αποτύπωσης ως προς την αναφορά σε εισαγγελική

διάταξη, γ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο στην παρ. Ι καιτο άρθρο 169Α διαμορφώνεται

ως εξής:

«Αρθρο 169Α

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμψωνιών που επικυρώθηκαν από

συ μβολαιογράψο

1. ‘Οποιος δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής απόφασης ή σε
εισαγγελική διάταξη, που αφορούν τη ρύθμιση της νομής ή της κατοχής, την άσκηση της
γονικής μέριμνας, την επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής

στέγης και της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων, τιμωρείται με ψυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος δεν συμμορφώθηκε σε
συμφωνίαπου επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατάτο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα
και αψορά στην επικοινωνία των ανήλικων τέκνων.

2. Με ψυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραβιάζει τους
περιοριστικούς όρους σχετικά με την ελευθερία κίνησης και διαμονής που του έχουν
επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή με βούλευμα, μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε

ανώτατου ορίου της διάρκειας της προσωρινής κράτησης.

3. ‘Οποιος εν γνώσει ματαιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου ασψαλείας που
επιβλήθηκε σε άλλον τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. Η πράξη μένει

ατιμώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.)).

Άρθρο 2

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμτιρηστικών υλών -

Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 272 ΠΚ

Στο άρθρο 272 του ΠΚ α) συμπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου ως προς την αναφορά σε
εμπρηστικές ύλες, β) τροποποιείται η παρ. Ι ως προς την αντικειμενική υπόσταση του
εγκλήματος, γ) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τις ετιιβαρυντικές περιστάσεις του

αδικήματος και το άρθρο 272 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 272
Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών

Ι. ‘Οποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή
μηχανισμούς, από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με
ψυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.



2. Η πράξη της προηγσύμενης παραγράψου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο
υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά στην Κατοχή
μεγάλης ποσότητας των ανωτέρω υλικών ή αντικειμένων.
3. 0 δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ
αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην
κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.>).

Άρθρο 3

Επιβλαβή ψάρμακα — Προσθήκη άρθρου 281 ΠΚ

Προστίθεται άρθρο 281 στον ΠΚ ως εξής:

«Αρθρο 281

Επιβλαβή Φάρμακα

«1. ‘Οποιος, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παρασκευάζει ή επεξεργάζεται ή
θέτει σε κυκλοψορία φάρμακα, που η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην

υγεία ή κίνδυνο για τη ζωή ανθρώπου, τιμωρείται με ψυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν κάποια από τις προαναψερόμενες πράξεις τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται

ψυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή, εκτός αν η εν λόγω πράξη τιμωρείται,

σύμψωνα με άλλη, ειδικότερη διάταξη, με αυστηρότερη ποινή.>)

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις αποχής από την Ποινική δίωξη — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 381 ΠΚ

Το δεύτερο εδάψιο της Παρ. Ι του άρθρου 381 του ΠΚ τροποποιείται ως προς τα εγκλήματα
στα οποία επιτρέπεται η αποχή από την Ποινική δίωξη και το άρθρο 381 διαμορφώνεται ως
εξής:

«Αρθρο 381
Γενική Διάταξη

Ι. Για την Ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. Ι και
2, 377 και 378 παρ. Ι εδάψ. β απαιτείται έγκληση. Στην περίπτωση του εδαψ. α’ της παρ. Ι
του άρθρου 378 η Ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή
του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη
του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει
οριστικά αυτήν.
2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείψεται αν
ο υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή
κατηγορουμένου για την πράξη, αποδώσει το Πράγμα ικανοποιήσει εντελώς τον
ζημιωθέντα χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείψει
το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μέρος. Στην περίπτωση του άρθρου 374Α, μαζί με την
απόδοση του πράγματος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίηση του ζημιωθέντος.
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 μέχρι την
αμετάκλητη παραπομπή του στο ακροατήριο αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς
τον ζημιωθέντα, χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την αξία του, απαλλάσσεται
από κάθε ποινή εφόσον πληρώσει επιπλέον τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα
τέλεση ς του εγκλήματος.
4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράψου εφαρμόζεται για τα πλημμελήματα που
προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 και μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο.».
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛ0Γ0ΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΓΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Επισπεύδον Υπουργείο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. ΜεσΟγείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, Τηλ.

210 7709 660, 8επ811:

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ5

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

(Χ)

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτηοης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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(<Ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Το πεδίο εψαρμογής της διάταξης διαλαμβάνει τις περιπτώσεις μη
συμμόρψωσης σε εισαγγελική διάταξη, καθώς και σε συμψωνία που έχει
επικυρωθεί από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 ΑΚ σχετικά με την
επικοινωνία των ανήλικων τέκνων.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση στην παρ. Ι του άρθρου 272 ΠΚ στα υλικά
ή αντικείμενα ιδιαίτερης επικινδυνότητας προστίθενται οι εμπρηστικές ύλες και οι
μηχανισμοί. Στην παρ. 2 του άρθρου 272 ΠΚ διευρύνεται ο κακσυργηματικός
χαρακτήρας στις περιπτώσεις εκείνες που σ δράστης ψέρει επικίνδυνες για τον
άνθρωπο εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, κατά τη
συμμετοχή του σε δημόσιες συναθροίσεις πλήθους ή αν τα ανωτέρω υλικά ή
αντικείμενα αφορούν μεγάλη ποσότητα, ανεξαρτήτως αν συντρέχουν παράλληλα οι
προϋποθέσεις του εγκλήματος της διατάραξης Κοινής ειρήνης.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη προσθήκη επαναψέρεταιτο αξιόποινο στο αδίκημα
της νοθείας ψαρμάκων.

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εγκλημάτων στα οποία είναι δυνατή η

__________

αποχή από την ποινική δίωξη λόγω δήλωσης του παθόντος ότι δεν την επιθυμεί.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η εν λόγω προσθήκη αντιμετωπίζει το νομικό κενό της μη πρόβλεψης
ποινικών επιπτώσεων για όσους δεν συμμορψώνονται σε εισαγγελική διάταξη και
στη συμψωνία του 1441 ΑΚ κατά το σκέλος που ρυθμίζειτην επικοινωνία με ανήλικα
τέκνα.

Άρθρο 2: Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ποινική προβληματική για την έννοια των
εκρηκτικών υλών με εμπρηστικό αποτέλεσμα, η οποία επιλύεται μετη συμπερίληψη
στα επικίνδυνα αντικείμενα καιτων εμπρηστικών υλών καιτων μηχανισμών. Επίσης,
η επιβαρυντική περίσταση της παρουσίας σε δημόσια συνάθροιση έγκειται στο ότι
συχνά συμμετέχουν σε δημόσιες συναθροίσεις, πρόσωπα που ψέρουν τα εν λόγω
επικίνδυνα μέσα πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού, με σκοπό τη χρήση τους.

Άρθρο 3: Η κατάργηση του αξιοποίνου της νοθείας ψαρμάκων επέψερε άμεσες
συνέπειες στην προστασία της δημόσιας υγείας από την παράνομη παραγωγή και
την κυκλοψορία νοθευμένων ή ψευδεπίγραψων ψαρμάκων.

Άρθρο 4: Παρατηρείται πως η δήλωση των παθόντων για παύση της ποινικής δίωξης
δεν αποτελεί πάντα προϊόν ελεύθερης βούλησης, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί
καμία έμπρακτη μετάνοια ή αποκατάσταση της ζημίας.



3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Τους γονείς που έχουν διευθετήσειτην επικοινωνία μετα τέκνα τους βάσει
του άρθρου 1441 ΑΚ και όσους Φέρουν την ιδιότητα του υπόχρεου συμμόρψωσης
καθώς το εν λόγω έγκλημα Είναι γνήσιο.

Άρθρο 2: Τον γενικό πληθυσμό.

Άρθρο 3: Τον γενικό πληθυσμό. Περαιτέρω, υποκείμενα της εν λόγω πράξης είναι
όσοι εμπλέκονται στην παρασκευή και διακίνηση επιβλαβών για την δημόσια υγεία
ψαρμάκων.

Άρθρο 4: ΑΦορά στους παθόντες κλοπής, τους κατηγορούμενους για κλοπή καιτους
δικαστικούς λειτουργούς.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ 18Ξ1 ΟΧΙ Ι1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1: Άρθρο 169Α ΠΚ
Άρθρο 2: Άρθρο 272 ΠΚ
Άρθρο 4: παρ. Ι άρθρου 381 ΠΚ

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Δεδομένου ότι το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη με τυπικό
διατάγματος, νόμο, η εκ νέου ρύθμισή του με το ίδιο νομοθετικό
υπουργικής απόψασης εργαλείο είναι επιβεβλημένη.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να
συμπεριλαμβανομένης αντιμετωπιστούν με αλλαγή δισ ικητικής πρακτικής και
της δυνατότητας νέας δεν επιδέχονται νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υ Φ ιστάμενης
νομοθεσίας;

ίι) με διάθεση
περισσότερων



ανθρώπινων και Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
υλικών πόρων; ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Ι ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

ή σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ί) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΗ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

ε7τιδιώκονται
με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ΓΙ [1·ΓΙ ΓΙ ΓΙ

ιυιι
ΓΙ ·.ΓΙ ΓΙ

ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΓΙ

ΣΙΓΙ

8. Ποιοιείναιοιστόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;



Άρθρο 1: Στόχος είναι η προστασία από τη παραβίαση

όρων συμψωνίας του άρθρου 1441 ΑΚ σχετικά με την

επικοινωνία με ανήλικα τέκνα, καθώς και από τη μη

συ μμόρψωση σε εισαγγελική διάταξη.

Άρθρο 2: Στόχος είναι η προστασία της δημόσιας

ασφάλειας και της κοινής ειρήνης κατά τη διεξαγωγή

δημοσίων συναθροίσεων.

1) βραχυπρόθεσμοι: Άρθρο 3: Στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας

και η διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού

που νοθεύεται με την κυκλοφορία ψαρμάκων που δεν

έχουν τη νόμιμη άδεια.

Άρθρο 4: Στόχος είναι το να μη διαψεύγουν των ποινικών

κυρώσεων οι δράστες της αξιότιοινης πράξης της κλοπής

προς εξυπηρέτηση των αρχών της γενικής και ειδικής

πρόληψης.

- Η εμπέδωση και η εδραίωση συνθηκών ευνομίας.
- Η επιτυχής εφαρμογή γενικών και ειδικών προληπτικών
διατάξεων.

ιι) μακροπροθεσμοι:
- Η αποτελεσματικη προστασια των προσβαλλομενων
έννομων αγαθών.

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διτύθοονη. γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλωτ με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΠΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική διιττύι.ινη (ίοίΓοονλ)

Αναλογία Η/γ ανά θέση εργασίας

Αριθιιύς ιστοσελίδωι’ δημόσιων οττηρεσιών Και ιρορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών Και φορέων Ι

“ Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοπσιήθηκαν Οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

________ _________________

και της ΕΛΣΤΑΤ

Ο



Αριθμός κέντρων τιληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε

επίπεδο νομικών προσώπων οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούν-ται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά ιιπηρεσία

Κόστος προσωπικού [δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
πνοιιι,ιπιιιού ιιι’ ποσοστό Τον οιιννλιιιιίε δαπιόνοι’ ιινά ιιποιιννείκ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ειτι&ωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων Και αναλογία
ανά_ΙΟθ.Ο00_κατοίκους

Αδικήματα Ποινικοό Κώδικα Κατά κατηγορίες Και Κατά

γεωγραφική_περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωροόμενυι ωςδράτττες αυτών
Κατά_εθνικότητα,_φύλο_Και_τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων Και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το Κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες._ληστείες,_κλοπές_—_διαρρήξεις)
Αδικήματα Που αφορούν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή
στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληρατικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των_εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα Και
ανά περιοχή_αστυνόμεοοης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους — αναλογία
κατοίκων ανά αστννομικό_τμήμα_Και_περιοχή_αστυνόμευσης

Κατά Κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για Την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
η’κλήματα, ναρκωτικά. τροχαία._κλοπές, τρομοκρατία)

, , , Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενωι’ αστικών, εργατικών Και εμπορικών
διαφορώι’

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλιιοη αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών Και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Γίρωτυδικεία,_Εφετεία, Άρειος_Πάγος/Συμβούλιο_Επικρατείας)

Μέσος όρος τωιι υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων Που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλαιετικών μεθόδων επίλυοης διαφορών, τιχ.
διαυεσνλάβηση

Στήριξη Των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτνιιν πόρους_(νομική_προστασία)

Κόστος προσφυγής οτη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων Κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων. σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατρέψιμες_σε_χρήμα

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κραταύμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δρα”τηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/Ι(ΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
Και_αντίστοιχος_αριθμός_απασχολουμένων_σε_αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο Και περιφέρεια
Και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

-_________________



Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων’

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΛΑΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Μονάδες - Ετησιες εκπομΠές αερίωι· ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά_κεφαλή
Ποσοστό τοο πληθοσμού ποο εξοοηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς

Ποσοστό των ακτών πον κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτό,ν

Αριθμός ελέγχων καταλληλότ·ητας διιετύοο ύδρειισης κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων Που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. σνακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας._λιπασματοποίηοη)

Ποσοστό διατιθέμνοων αιοορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων ποο καταστράφηκαν από ιτορκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φοσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων_/σόνολο_κατεστραμμένωι’_δασώι’ αού_πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευύμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση τηςχώρας
Ποσοστά τον προϋπολογισμού παν διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας Κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέρτειας

Καταιιάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίοο ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη οτόχων κάθε άρθρου

Κρίνεται ορθότερη η διαψοροποιημένη νομοτεχνική διατύπωση στο
πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 169Α ΠΚ με την αναψορά της
εισαγγελικής διάταξης στις περιπτώσεις της ποινικά κολάσιμης μη
συμμόρψωσης. Προστίθεται, επίσης, δεύτερο εδάψιο που στοιχειοθετεί
την αντικειμενική υπόσταση της περίπτωσης, κατά την οποία
παραβιάζεται συμψωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά
το άρθρο 1441 του ΑΚ σχετικά με την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων,
η οποία προβλεπόταν στον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα, ως παρ. 2 του
άρθρου 358.
Η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης κρίνεται αναγκαία, προκειμένου
αψενός μεν, να διευρυνθεί το αξιόποινο και στην κατοχή πέραν των
εκρηκτικών και των εμπρηστικών υλών και μηχανισμών των οποίων η

Άριρο
Ι

Στόχος

2



χρήση δύναται να προκαλέσει κίνδυνο σε άνθρωπο, αψετέρου δε, ο
κακουργηματικός χαρακτήρας της διάταξης να επεκταθεί και στις
περιπτώσεις εκείνες που ο δράστης με δόλο ψέρειτα επικίνδυνα γιατον
άνθρωπο εκρηκτικά ή εμπρηστικά υλικά ή αντικείμενα κατά τη
συμμετοχή του σε δημόσιες συναθροίσεις, ανεξαρτήτως του
αν συντρέχουν παράλληλα οι αντικειμενικές προϋποθέσεις του
εγκλήματος της διατάραξης Κοινής ειρήνης, ή τις περιπτώσεις εκείνες
που η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή αψορά μεγάλη ποσότητα των
ανωτέρω αντικειμένων. Συχνά καταλαμβάνονται σε δημόσιες
συναθροίσεις, δράστες που ψέρουν τα εν λόγω επικίνδυνα μέσα
πρόκλησης έκρηξης ή εμπρησμού, με προψανή σκοπό τη χρήση τους,
πριν ή ανεξαρτήτως ενδεχόμενης εκτροπής των συναθροίσεων σε βίαια
επεισόδια, που πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της
διατάραξης κοινής ειρήνης ή σε κάθε περίπτωση η ποσότητα των
ανευρεθέντων στην κατοχή δραστών πρόσψορων να προκαλέσουν
έκρηξη ή εμπρησμό εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλικών ή αντικειμένων
είναι Ιδιαίτερα μεγάλη, που σε συνάρτηση με τις λοιπές περιστάσεις
καταδεικνύει Περαιτέρω σκοπό εκτεταμένης εγκληματικής χρήσης.
Συνεπώς, η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή των ανωτέρω αντικειμένων
υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, ενέχει ιδιάζουσα ποινική απαξία
κακουργηματικής διαβάθμισης, που καλύπτεται από τον δόλο του
δράστη τόσο για τις ανωτέρω πράξεις, όσο και για τη δυνατότητα

_____

πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο.
3 Μετά την κατάργηση του άρθρου 281 του προΙσχύσαντος Ποινικού

Κώδικα, δεν ρυθμίζεται η αξιόποινη πράξη της νοθείας ψαρμάκων. Στην
καταργηθείσα διάταξη παρέπεμπε ευθέως ως προς τις ποινικές
κυρώσεις και το άρθρο 175 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013
κοινής απόψασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταψορών και Δικτύων και Ενέργειας (Β’ 1049), με
αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον ανενεργό. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη
η επαναψορά της εν λόγω διάταξης με γνώμονα την προστασία της
δημόσιας υγείας από την παράνομη παραγωγή και κυκλοψορία
νοθευμένων ή ψευδεπίγραψων ψαρμάκων.

4 Η τροποποίηση της αξιολογούμενης διάταξης κρίθηκε αναγκαία αψού ο
ισχύων Ποινικός Κώδικας προβλέπει κατ’ αρχάς ως αυτεπάγγελτα
διωκόμενη την υψηλής κοινωνικής απαξίας αξιόποινη πράξη της κλοπής,
εντσύτοις, θεσπίζει παράλληλα τη δυνατότητα παύσης της ποινικής
δίωξης σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, αν το θύμα δηλώσει
πως δεν την επιθυμεί, μετατρέποντας την πράξη της κλοπής σε σιονεί
κατ’ έγκληση διωκόμενο αδίκημα ακόμα και στη διακεκριμένη
κακουργηματική μορψή του. Η ύπαρξη της εν λόγω διάταξης αποτελεί
δίοδο απαλλαγής για επικίνδυνους δράστες ένεκα της δήλωσης των
θυμάτων πως δεν επιθυμούν την Ποινική τους δίωξη, είτε προς αποψυγή
της ταλαιπωρίας της ποινικής διαδικασίας ένεκα της αναβίωσης του
ψόβου και της ταραχής από την σε βάρος τους πράξη, είτε λόγω του



ψόβου ενόψει εκδικητικότητας ή αντιιτοίνων σε βάρος τους από τους

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

κατηγορούμενους σε περίπτωση επιμονής τους στην ποινική δίωξη, και

εΦόσον δεν συντρέχει καμία από τις προβλεπόμενες στις παρ. 2, 3 και 4

του άρθρου 381 ΠΚ περιπτώσεις έμιτρακτης μετάνοιας και

αποκατάστασης του θύματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: *Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Άρθρο 1: Το όψελος αψορά στην επίτευξη ερμηνευτικής σαψήνειας με την προσθήκη της εισαγγελικής διάταξης,
καθώς και τη ρύθμιση της περίπτωσης παραβίασης της συμψωνίας του άρθρου 1441 ΑΚ.
Άρθρο 2: Η ωφέλεια που απορρέει από τη συγκεκριμένη διάταξη εντοπίζεται στην προστασία της κοινής ειρήνης
και της δημόσιας ασφάλειας, καθώς επίσης και στην ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος σε ήσυχη και ειρηνική
συνάθροιση των πολιτών.



Άρθρο 3: Το όψελος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας από την παράνομη παραγωγή και κυκλοψορία
νοθευμένων ή ψευδεπίγραψων ψαρμάκων.
Άρθρο 4: Το όψελος σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των αρχών γενικής και ειδικής πρόληψης.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΣΗ

Προσλήψεις /ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
κινητικοτητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

συ μμετοχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτ[μηση:

Αποτυπώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρ[ου του Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, Ι ΚΟΙΝΩΝΙΑ& Ι Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Ι Ι ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι
Ι ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ Ι Ι ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ι Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι

ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ Ι Ι Ι
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι

13



Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

_________ ____________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

ΕΝ0ΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. 2 άρθρου 5 (προστασία της ζωής)

Παρ. 3 άρθρου 5 και άρθρο ό (προσωπική ελευθερία)

Παρ. 5 άρθρου 5 και παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία ατομικής και δημόσιας

υγείας)



Άρθρο 11 (δικαίωμα συνάθροισης)

Παρ. Ι άρθρου 20 (δικαίωμα παροχής δικαστής προστασίας)

Άρθρα 96 και 97 (ποινική δικαιοδοσία)

Άρθρο 5 (δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και
ασψάλεια)
Άρθρο 11 (ελευθερία συνάθροισης)
Άρθρο 13 (αποτελεσματική δικαστική προστασία)
Άρθρο 41 (δίκαιη ικανοποίηση)

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

25. Ενωσιακό δίκαιο

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης:

Πρωτογενές ενωσιακό:ι
δίκαιο

- Άρθρο 3 (δικαίωμα στην σωματική ακεραιότητα)
(συμπεριλαμόανομένου

- Άρθρο ό (δικαίωμα στην ελευθερία καιτην ασψάλεια)του Χάρτη Θεμελιωδών
- Άρθρο 12 (ελευθερία συνάθροισης)

Δικαιωμάτων)
- Άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού)
- Άρθρο 35 (προστασία της υγείας)

Κανονισμός

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Στοιχεια & όασικο περιεχομενο αποφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
ΓΙ ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
ΓΙ Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
π διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποισύμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι «Αρθρο 169Α
Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

συμφωνιών που επικυρώθηκαν από Ι. Όποιος δεν συμμορψώθηκε σε προσωρινή
συμβολαιογράΦο —Τροποποίηση άρθρου διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής

169Α ΠΚ. απόψασης σχετική με τη ρύθμιση της νομής ή της
Στο άρθρο 169Α του ΠΚ α) συμπληρώνεται κατοχής, την άσκηση της γονικής μέριμνας, την
σ τίτλος του άρθρου με αναψορά και σε επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση της χρήσης
συμψωνίες που επικυρώθηκαν από της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των
συμβολαιογράψο, β) τροποποιείται το κινητών μεταξύ συζύγων, τιμωρείται με ψυλάκιση
πρώτο εδάψιο της παρ. Ι για λόγους <(έως τρία έτη)) ή χρηματική ποινή.
ορθότερης νομικής αποτύπωσης ως προς

την αναψορά σε εισαγγελική διάταξη, γ)

(ί)



προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο στην παρ.

Ι και το άρθρο 169Α διαμορφώνεται ως

εξής:

«Αρθρο 169Α

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

Ι. Όποιος δεν συμμορφώθηκε σε

προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής

απόφασης ή σε εισαγγελική διάταξη, που

αφορούν τη ρύθμιση της νομής ή της

κατοχής, την άσκηση της γονικής μέριμνας,

την επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση

της χρήσης της οικογενειακής στέγης και

της κατανομής των κινητών μεταξύ

συζύγων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία

έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή

τιμωρείται και όποιος δεν συμμορφώθηκε

σε συμφωνία που επικυρώθηκε από

συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του

Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία

των ανήλικων τέκνων.

2. Με φυλάκιση έως Τρία έτη τιμωρείται ο

κατηγορούμενος, ο οποίος παραβιάζειτους

περιοριστικούς όρους σχετικά με την

ελευθερία κίνησης και διαμονής που του

έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή
με βούλευμα, μετά τη συμπλήρωση του

εκάστοτε ανώτατου ορίου της διάρκειας

της προσωρινής κράτησης.

3 Οποιος εν γνώσει ματαιώνει την

εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου

ασφαλείας που ετιιβλήθηκε σε άλλον

τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή
χρηματική ποινή. Η πράξη μένει ατιμώρητη

αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου

οικείου του.».

Άρθρο 2

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και

εμπρηστικών υλών —Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 272 ΠΚ

Στο άρθρο 272 του ΠΚ α) συμπληρώνεται ο

τίτλος του άρθρου ως προς την αναφορά

σε εμπρηστικές ύλες, β) τροιτοιτοιείται η

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο

κατηγορούμενος, ο οποίος παραβιάζει τους

περιοριστικούς όρους σχετικά με την ελευθερία

κίνησης και διαμονής που του έχουν επιβληθεί με

δικαστική απόφαση ή με βούλευμα, μετά τη

συμπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου της

διάρκειας της προσωρινής κράτησης.

3. Όποιος εν γνώσει ματαιώνει την εκτέλεση της

ποινής ή του μέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε

άλλον τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή
χρηματική ποινή. Η πράξη μένει ατιμώρητη αν ο

υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.».

«Αρθρο 272
Κατασκευή και κατοχή

εκρηκτικών υλών
Ι. Όποιος κατασκευάζει, τιρομηθεύεται ή κατέχει
εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες από τις οποίες
μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.



παρ. 1 ως προς την αντικειμενική υπόσταση

του εγκλήματος, γ) τροποποιείται η παρ. 2

ως προς τις επιβαρυντικές περιστάσεις του

αδικήματος και το άρθρο 272

διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 272
Κατασκευή και Κατοχή εκρηκτικών υλών

και εμπρηοτικών υλών

1. ‘Οποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή
κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες,
βόμβες ή μηχανισμούς, από τις οποίες
μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για
άνθρωπο τιμωρείται με ψυλάκιση
τουλάχιστον τρ ιών ετών.

2.Η πράξη της προηγούμενης παραγράψου
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο
υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε
δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αψορά
μεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών ή
αντικειμένων.

3. Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν
εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη
θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή
αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό
να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή
απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να
γίνει χρήση αυτών.».

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις αποχής από την ποινική

δίωξη —Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 381
ΠΚ

Το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου
381 του ΠΚ τροποποιείται ως προς τα
εγκλήματα οτα οποία επιτρέπεται η αποχή
από την ποινική δίωξη και το άρθρο 381
διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 381
Γενική Διάταξη

1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων
που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375
παρ. Ι και 2, 377 και 378 παρ. 1 εδά. β’
απαιτείται έγκληση. Στην περίπτωση του
άρθρου 378 παρ. 1 εδαψ. α’, η ποινική

2. Η πράξη της προηγούμενης παραγράψου
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος
την τελεί ενώ διαπράπει διατάραξη κοινής ειρήνης
(άρθρο 189 παρ. 1-3).

3. Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από

τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο

πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές

δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή
αιτέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση

αυτών.».

«Αρθρο 381
Γενική Διάταξη

1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. Ι και 2, 377
και 378 παρ. Ι εδά. β’ απαιτείται έγκληση. Στις
περιπτώσεις των άρθρων 372, 374 παρ. 1, και 378
παρ. 1 εδαψ. α’, η ποινική δίωξη ασκείται
αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του
απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει
ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η
δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση ποινικής
δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται

στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος,
με δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή
του ως υπόπτου ή κατηγορουμένου για την πράξη,
αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς τον
ζημιωθέντα χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου. Η μερική



δίωξη ασκείται αυτειταγγέλτως, ο
εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει
από την Ποινική δίωξη αν ο Παθών δηλώσει
ότι δεν επιθυμεί την Ποινική δίωξη του
δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την
άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο
Παύει οριστικά αυτήν.

2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που
προβλέπονται οτα άρθρα 372 έως 378
εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, με δική του
θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή
του ως υπόπτου ή κατηγορουμένου γιατην
πράξη, αποδώσει το πράγμα ή
ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα
χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου. Η μερική
μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείψειτο
αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μέρος. Στην
περίπτωση του άρθρου 374Α, μαζί με την
απόδοση του πράγματος απαιτείται και η
πλήρης ικανοποίηση του ζημιωθέντος.

3. Εάν ο υπαίτιος των εγκλημάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378
μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του στο
ακροατήριο αποδώσει το Πράγμα ή
ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα,
χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου,
καταβά.λλοντας την αξία του,
απαλλάσσεται από κάθε ποινή εψόσον
πληρώσει επιπλέον τους τόκους
υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του
εγκλή ματος.

4. Η διάταξη της προηγούμενης

παραγράψου εψαρμόζεται για τα

πλημμελήματα που προβλέπονται στα

άρθρα 372 έως 378 και μέχρι το τέλος της

αποδεικτικής διαδικασίας στο

πρωτοβάθμιο δικαστήριο.».

μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείψειτο
αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μέρος. Στην περίπτωση
του άρθρου 374Α, μαζί με την απόδοση του
πράγματος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίηση του
ζη μιωθέντος.
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκλημάτων που προ βλέπονται
στα άρθρα 372 έως 378 μέχρι την αμετάκλητη
παραπομπή του στο ακροατήριο αποδώσει το
πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα,
χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την
αξία του, απαλλάσσεται από κάθε ποινή εψόσον
πληρώσει επιπλέον τους τόκους υπερημερίας από
την ημέρατέλεσηςτου εγκλήματος.
4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράψου
εψαρμόζεται για τα πλημμελήματα που
προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 και μέχρι το
τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο.»

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης που

προόλέπουν κατάργηση
Καταρούμενες διατάξεις



Αθηνά, 9.11.2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣΑΜΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(ΉΝΠ ΤΑ1ΚΟ1ί
1ΤΙΚΟ1ΚΑ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΡΑΑ(Ι1]Ί ΊΊΙ1Ο[)υΚ-Κ ‘Ν .
ΚΟΝΞΤΑΝΤΊΝΟ Τ1ΑΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΗΕΟΙ)ΕΟ
ΤΗΕΟυΟΙΟΚΥΕΑΚΑΚ15

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ



Αριθ. 328 / 23 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓ[ΣΤΗΓίΟ ΊΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης>

Α. Με την υπόψη τροπολογία, επέρχονται τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
(ΠΚ) και συγκεκριμένα:

α. Θεσπίζεται το αδίκημα της παρασκευής, επεξεργασίας και θέσης σε
κυκλοφορία ετιιβλαβών φαρμάκων, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή
χρηματική ποινή.

β. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στις διατάξεις για το αδίκημα της
παραβίασης δικαστικών αποφάσεων (παραβίαση συμφωνίας που επικυρώθηκε από
συμβολαιογράφο και αφορά στην επικοινωνία των ανήλικων τέκνων) καθώς και για
το αδίκημα κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (συμμετοχή
σε δημόσια συνάθροιση πλήθους, κατοχή μεγάλης ποσότητας των εν λόγω υλών).

γ. Επανακαθορίζονται σι περιπτώσεις αποχής από την ποινική δίωξη, σύμφωνα
με το άρθρο 381.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, ενδέχεται να επέλθει αύξηση εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ταμείου Χρηματοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.) και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) (φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης), από την είσπραξη χρηματικών ποινών που επιβάλλονται για τα
προαναφερόμενα αδικήματα, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1013Ε1Α ΑΚΜΑΟΟ
09.11.2021 13:48

ΙΟΥΛΙΑ Γ. ΑΡΜΑΓΟΥ

9.11.2021 ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΟΠΟΛ ΔΙΚλΙΟΣ ΠΚ


