ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου
2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης – πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά µε τη διοργάνωση και
το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών µελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά µε τη δηµιουργία
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού
Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ»»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΜΕΡΟΣ Α΄
«Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Δεκεµβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας»
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το παρόν σχέδιο νόµου έχει ως σκοπό την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Δεκεµβρίου 2011 «περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας», µε ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής την 11η Ιανουαρίου 2015.
Το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης του 2010, το οποίο έθεσε ως στόχο τα δηµιουργία µας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης, η οποία εξυπηρετεί και προστατεύει τους
πολίτες µέσω της αµοιβαίας αναγνώρισης όλων των ειδών δικαστικής απόφασης είτε ποινικού είτε διοικητικού
χαρακτήρα. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
10ης Ιουνίου 2011, σχετικά µε την ενίσχυση των δικαιωµάτων και την προστασία των θυµάτων, ιδίως σε ποινικές
διαδικασίες, επεσήµανε ότι πρέπει να ληφθούν ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχυθούν
τα δικαιώµατα και η προστασία των θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών και κάλεσε της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
υποβάλει σχετικές προτάσεις. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο
υλοποίησης της εντολής αυτής, υπέβαλε πρόταση σχετικά µε τη δηµιουργία µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός µηχανισµού αµοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων µέτρων προστασίας που ελήφθησαν
σε ποινικές διαδικασίες. Αποτέλεσµα των συζητήσεων
είναι η Οδηγία 2011/99/ΔΕΥ, η οποία ενσωµατώνεται
στο εθνικό δίκαιο µε το παρόν σχέδιο νόµου και η οποία
πρέπει να διακρίνεται από τον Κανονισµό 606/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης
Ιουνίου 2011 «για την αµοιβαία αναγνώριση µέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις», που καλύπτει τα µέτρα
προστασίας που εκδίδονται σε αστικές υποθέσεις, µε ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής την 11η Ιανουαρίου
2015.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο 1: Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός των
διατάξεων του νόµου που είναι η προστασία, που παρέχεται σε ένα κράτος - µέλος («κράτος έκδοσης») σε ένα
φυσικό πρόσωπο από εγκληµατική πράξη τρίτου, που

µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωµατική ή ψυχική ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά του, να διατηρείται και
να συνεχίζεται και σε κάθε άλλο κράτος - µέλος («κράτος εκτέλεσης»), όπου το πρόσωπο µεταβαίνει ή έχει µεταβεί, χωρίς να υποχρεούται το πρόσωπο αυτό να κινήσει νέα διαδικασία ή να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία στο άλλο κράτος - µέλος. Έτσι, διασφαλίζεται η νόµιµη άσκηση του δικαιώµατός των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακινούνται και να διαµένουν ελεύθερα
εντός της επικράτειας των κρατών - µελών, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 21 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) χωρίς απώλεια τους δικαιώµατος προστασίας του µε βάση δικαστική απόφαση.
Άρθρο 2: Με αυτό το άρθρο δίδονται οι κύριοι ορισµοί
των διατάξεων του νόµου, ώστε να διευκολύνεται ερµηνευτής κατά την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων.
Άρθρο 3 : το άρθρο ορίζει ως αρµόδια δικαστική αρχή
ως προς µεν την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του προστατευόµενου προσώπου ως προς δε την
έκδοση και διαβίβαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας σε άλλο κράτος - µέλος τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που επέβαλε µέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που επέβαλε αυτό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως κεντρική αρχή αφενός ενεργεί επικουρικά σε
σχέση µε τις αρµόδιες δικαστικές αρχές σε διοικητικό επίπεδο για τη παραλαβή και διαβίβαση των σχετικών εγγράφων και αφετέρου ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον
προσδιορισµό των εθνικών δικαστικών αρχών.
Άρθρο 4: Στο άρθρο απαριθµούνται οι περιορισµοί που
επιβάλλονται από Δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή στο
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, για τους οποίους µπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, όταν ζητηθεί από το προστατευόµενο πρόσωπο.
Άρθρα 5 έως 9: Τα άρθρα 5 έως 9 περιλαµβάνουν τη
θεµατική ενότητα της έκδοσης και διαβίβασης σε άλλο
κράτος - µέλος των µέτρων προστασίας που εκδόθηκαν
από εθνικό Δικαστήριο.
Ειδικότερα µε το άρθρο 5 ορίζονται οι κανόνες έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και η διαδικασία
διαβίβασης σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας η εγκατάσταση ή πρόθεση
εγκατάστασης, καθώς και η διαµονή ή πρόθεση διαµονής
παραµονή του προστατευόµενου προσώπου σε άλλο
κράτος - µέλος. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που δεν αποσκοπεί στην
προστασία προσώπου αλλά εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγµα την κοινωνική επανένταξη
του δράστη. Στόχος του νόµου είναι η εφαρµογή µέτρων
προστασίας που εκδίδονται υπέρ θυµάτων ή πιθανών θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών και, εποµένως, δεν εκδίδεται ευρωπαϊκή εντολή προστασίας µε σκοπό την προστασία µαρτύρων.
Στο άρθρο 6 ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και στο άρθρο 7 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασής της
στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι εφαρµόζεται το ελληνικό
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δίκαιο για την παράταση της χρονικής διάρκειας την τροποποίηση ή την ανάκληση του µέτρου προστασίας και
αρµόδιο είναι πάντοτε το Δικαστήριο ή η ανακριτική αρχή που το επέβαλε. Οι ίδιες αρχές είναι αρµόδιες για την
επιβολή στερητικού της ελευθερίας µέτρου, όταν ανακαλείται µέτρο προστασίας που είχε επιβληθεί µε βάση τις
διατάξεις των άρθρων 24 ή 42 του νόµου 4307/2014. Μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ο Εισαγγελέας
του Δικαστηρίου που τροποποιεί ή ανακαλεί το µέτρο
προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που
τροποποιεί ή ανακαλεί αυτό προσαρµόζει ανάλογα την
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.
Στο άρθρο 9, προκειµένου να ρυθµιστεί η σχέση του
παρόντος µε τον υπ’ αριθµ. 4307/2014 νόµο, προβλέπεται: 1) ότι στις περιπτώσεις που µέτρο προστασίας επιβλήθηκε δυνάµει των άρθρων 24 ή 42 του νόµου, εφόσον η απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής που επέβαλε
το µέτρο έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος - µέλος ή
διαβιβάστηκε σε αυτό µετά την έκδοση της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, όλες οι µεταγενέστερες αποφάσεις σχετικά µε
τα µέτρα αυτά λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4307/2014, ήτοι: α) στην περίπτωση του άρθρου 24
από την αρµόδια αρχή τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του
τόπου συνήθους διαµονής του προστατευόµενου προσώπου και β) στην περίπτωση του άρθρου 42 από τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή
στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτήν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του νόµου αυτού. 2) Στην περίπτωση που συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) το µέτρο προστασίας που επιβλήθηκε δυνάµει
του άρθρου 24 του ν. 4307/204, β) η απόφαση ή διάταξη
δικαστικής αρχής, που επέβαλε το µέτρο, έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος - µέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό
µετά την έκδοση της παρούσας ευρωπαϊκής εντολής
προστασίας και γ) η αρµόδια αρχή του κράτους επιτήρησης έχει λάβει µεταγενέστερες αποφάσεις λόγω µη
συµµόρφωσης µε το σχετικό µέτρο, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 4307/2014, οι οποίες επηρεάζουν υποχρεώσεις ή οδηγίες που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, τότε ο Εισαγγελέας του
Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτήν παρατείνει, τροποποιεί ή ανακαλεί την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.
Τα άρθρα 10 έως 15 αναφέρονται στην αναγνώριση
και στην εκτέλεση αλλοδαπής ευρωπαϊκής εντολής προστασίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του προστατευόµενου προσώπου (αρµόδια αρχή Ελλάδας).
Στο άρθρο 10 περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης
και εκτέλεσης στην Ελλάδα ευρωπαϊκής εντολής προστασίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του προστατευόµενου προσώπου.
Στο άρθρο 11 αναφέρεται η δυνατότητα προσαρµογής των µέτρων της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
σύµφωνα µε αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου.
Στο πλαίσιο ευρείας ευελιξίας στο µηχανισµό συνεργασίας µεταξύ των κρατών - µελών, το κράτος εκτέλεσης
της εντολής έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει κάθε
µέτρο που θεωρεί επαρκές και κατάλληλο κατά την εθνική του νοµοθεσία, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεχής
προστασία του προστατευόµενου προσώπου και δεν υποχρεούται να λάβει και να εφαρµόσει το ίδιο µέτρο που

προστασίας που έχει επιβάλει η αρχή του κράτους έκδοσης.
Στο άρθρο 12 αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο
αρµόδιος Εισαγγελέας µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, προβλέπεται
το δικαίωµα άσκησης προσφυγής κατά της σχετικής διάταξης του Εισαγγελέα από το προστατευόµενο πρόσωπο καθώς επίσης και η υποχρέωση ενηµέρωσης από τον
ανωτέρω Εισαγγελέα του κράτους έκδοσης της αλλοδαπής ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και του προστατευόµενου προσώπου.
Στο άρθρο 13 αναφέρονται τα αποτελέσµατα παραβίασης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και προβλέπεται υποχρέωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου
συνήθους διαµονής του προστατευόµενου προσώπου να
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης σε
περίπτωση παραβίασης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.
Στο άρθρο 14 αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακαλούνται ή µπορεί να τροποποιηθούν τα µέτρα
που έχουν ληφθεί προς εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του
τόπου συνήθους διαµονής του προστατευόµενου προσώπου ή το αρµόδιο Δικαστήριο λόγω ανάκλησης ή τροποποίησης αυτών από την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης.
Στο άρθρο 15 αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του προστατευόµενου προσώπου ανακαλεί τα µέτρα που έχουν ληφθεί προς εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας για λόγους που σχετίζονται µε
πραγµατική αδυναµία εκτέλεσης της εντολής ή παρόδου
της χρονικής διάρκειας ισχύος τους ή µη συµπλήρωσης
τυπικών ελλείψεων της εντολής ή διαβίβασης στην Ελλάδα, απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής που επιβάλει µέτρο προστασίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 24
ή 42 του ν. 4307/2014. Για την ενίσχυση της κατά το δυνατόν µεγαλύτερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται η δυνατότητα επικοινωνίας του Εισαγγελέα µε την αρµόδια αρχή
του κράτους έκδοσης προκειµένου να αποφασισθεί, εάν
µέτρο, που προβλέπεται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και έχει λήξει η χρονική του ισχύς, µπορεί να εξακολουθήσει να εφαρµόζεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης του και των ειδικών συνθηκών συγκεκριµένης υπόθεσης.
Άρθρα 16 έως 19: µε τα άρθρα 16 έως 19 προβλέπονται τελικές και µεταβατικές διατάξεις: στο άρθρο 16
ρυθµίζεται η σχέση του παρόντος µε πολυµερείς και διµερείς διεθνείς συµβάσεις ή διακανονισµούς, στο άρθρο
17 ρυθµίζεται η σχέση του παρόντος µε άλλα κοινοτικά
νοµικά κείµενα, στο άρθρο 18 τα έξοδα που προκύπτουν
από την εφαρµογή του νόµου.
ΜΕΡΟΣ Β΄
«Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της απόφασης –
πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών - µελών»
και της απόφασης 2009/316/ΔΕ του Συµβουλίου της 6ης
Απριλίου 2009 «σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου
(ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης –
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πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ»
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μία από τις βασικές παραµέτρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση στους πολίτες της ενός υψηλού επιπέδου προστασίας µε την οικοδόµηση ενός «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». Ο στόχος
αυτός προϋποθέτει την ταχεία και αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού µητρώου µεταξύ των
αρµόδιων αρχών των κρατών - µελών.
Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις
καταδίκες που επιβάλλονται σε άλλα κράτη - µέλη διέπεται επί του παρόντος από τα άρθρα 13 και 22 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής
επί ποινικών υποθέσεων της 20ής Απριλίου 1959, που
κυρώθηκε στη χώρα µας µε το άρθρο πρώτο του ν.δ.
4218/1961 (Α’ 171). Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές είναι
πλέον ανεπαρκείς σε σχέση µε τις απαιτήσεις της δικαστικής συνεργασίας σε έναν χώρο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού µητρώου επισηµάνθηκε ως προτεραιότητα στην δήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
25ης και 26ης Μαρτίου 2004 και επιβεβαιώθηκε στο λεγόµενο πρόγραµµα της Χάγης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 2004 (ΕΕ
C 53 της 3.3.2005, σελ. 1), συµπεριελήφθη δε µετά από
ευρεία συζήτηση στο σχέδιο δράσης που ενέκριναν από
κοινού το Συµβούλιο και η Επιτροπή στις 2 και 3 Ιουνίου
2005 (ΕΕ C 198 της 12.8.2005, σελ. 1). Εξάλλου, η ηλεκτρονική διασύνδεση των ποινικών µητρώων σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίσθηκε ως πολιτική προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του της 21ης και 22ης Ιουνίου 2007.
Αποτέλεσµα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν η απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009 «σχετικά µε τη διοργάνωση και
το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών µελών» και η συµπληρωµατική απόφαση 2009/316/ΔΕ
του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «σχετικά µε τη
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών
Ποινικού Μητρώου (ECRIS)». Με την τελευταία αποφασίσθηκε η δηµιουργία και ανάπτυξη ενός αποκεντρωµένου ηλεκτρονικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για τις καταδίκες µεταξύ των κρατών - µελών και η
καθιέρωση ενός ενιαίου τυποποιηµένου µορφότυπου
που θα επιτρέπει την ανταλλαγή κατά τρόπο οµοιόµορφο, ηλεκτρονικό και επιδεκτικό ευχερούς µετάφρασης
από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ενσωµατώνονται
στην ελληνική έννοµη τάξη η απόφαση-πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ και η απόφαση 2009/316/ΔΕ και προσαρµόζονται οι σχετικές εγχώριες ρυθµίσεις στις απαιτήσεις
τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαιτίας της εν µέρει προβληµατικής δοµής των εν λόγω αποφάσεων και της αλληλεπικάλυψης ορισµένων προβλέψεών τους δεν τηρήθηκε αυστηρά η σειρά και η αρίθµηση των διατάξεών
τους, αλλά προτιµήθηκε µια όσο το δυνατόν ευσύνοπτη
και συστηµατικά συνεπής µεταφορά τους στην εθνική
νοµοθεσία. Επίσης, επελέγη η ενσωµάτωσή τους να γίνει όχι µε ξεχωριστούς νόµους, αλλά σε ένα ενιαίο κείµενο, µε δεδοµένη τη συνάφειά τους και ιδίως το γεγονός ότι η απόφαση 2009/316/ΔΕ αναφέρεται κυρίως σε

τεχνικής φύσεως ζητήµατα σχετικά µε τη δηµιουργία και
την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος ανταλλαγής
πληροφοριών «ECRIS» – για τα ζητήµατα αυτά έχει ήδη
ληφθεί µέριµνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο σχετικός ηλεκτρονικός µορφότυπος ήδη έχει ουσιαστικά οριστικοποιηθεί και διατεθεί στη χώρα µας προς χρήση. Εξάλλου,
η απόφαση 2009/316/ΔΕ αφορά ως επί το πλείστον σε
διατάξεις που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε όργανα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά συνέπεια θα συνιστούσε νοµικό σφάλµα η ενσωµάτωσής τους στο εθνικό δίκαιο.
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Στο άρθρο 19 προσδιορίζονται οι σκοποί του νόµου, οι
οποίοι εντοπίζονται στον καθορισµό των κανόνων λήψης, διαχείρισης και ανταλλαγής στοιχείων ποινικού µητρώου µε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών. Στο άρθρο 20 δίνονται οι ορισµοί των όρων «καταδίκη», «ποινική διαδικασία» και «ποινικό µητρώο», κατ’
αντιστοιχία προς όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ. Στο άρθρο 21 ορίζεται ως
κεντρική αρχή, αρµόδια για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στο οποίο υφίσταται η
σχετική υποδοµή, καθώς ήδη λειτουργεί, ως γνωστόν,
Αυτοτελές Τµήµα Ποινικού Μητρώου για τους γεννηθέντες στο εξωτερικό, στο οποίο έχει διατεθεί προς χρήση
ο µορφότυπος του ECRIS.
Στο άρθρο 22 του σχεδίου νόµου καθιερώνεται η υποχρέωση της ελληνικής κεντρικής αρχής να διαβιβάζει το
ταχύτερο δυνατόν στα υπόλοιπα κράτη - µέλη πληροφορίες σχετικά µε τις καταδίκες των υπηκόων τους στην
Ελλάδα, καθώς και σχετικά µε µεταγενέστερη τροποποίηση ή κατάργηση των εν λόγω πληροφοριών, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ. Διευκρινίζεται, κατ’ αντιστοιχία προς
όσα προβλέπονται στο άρθρο 7, παρ. 2 εδάφιο γ΄ της εν
λόγω απόφασης-πλαίσιο, ότι η κεντρική αρχή µπορεί να
περιορίσει την χρήση των στοιχείων που διαβιβάζει µόνο
για τους σκοπούς ποινικών διαδικασιών. Επιτρέπεται, επίσης, η διαβίβαση αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας εφόσον αυτό ζητηθεί από το κράτος µέλος ιθαγένειας
του καταδικασθέντος, προκειµένου αυτό να εξετάσει αν
απαιτείται η λήψη µέτρου σε εθνικό επίπεδο.
Το περιεχόµενο της διαβίβασης κατά το άρθρο 4 προσδιορίζεται στο άρθρο 23 του σχεδίου νόµου, µε βάση τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 11 παρ. 1
της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ. Καθορίζονται, έτσι, αναλυτικά οι πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε
να συγκεντρώνονται για να διαβιβασθούν, καθώς και οι
πληροφορίες που διαβιβάζονται µόνο στο µέτρο που καταχωρίζονται στο ποινικό µητρώο ή βρίσκονται άλλως
στην διάθεση της κεντρικής αρχής, ενώ δίνεται η δυνατότητα στην κεντρική αρχή να διαβιβάζει και κάθε άλλη
πληροφορία σχετικά µε καταδίκες, εφόσον έχει καταχωρισθεί στο ποινικό µητρώο.
Πέραν από την υποχρέωση της Ελλάδας ως κράτους µέλους καταδίκης να διαβιβάζει στα άλλα κράτη - µέλη
πληροφορίες για καταδίκες που επιβάλλονται σε βάρος
υπηκόων τους, καθιερώνεται επίσης, στο άρθρο 24, υποχρέωση διατήρησης και ενηµέρωσης των κατ’ αντίστοιχο
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τρόπο διαβιβαζόµενων πληροφοριών από άλλα κράτη µέλη, ώστε να είναι δυνατή η αναδιαβίβασή τους.
Το άρθρο 25 αφορά στο χειρισµό αιτήσεων πληροφοριών ποινικού µητρώου που απευθύνονται στην κεντρική
αρχή, είτε από άλλες ελληνικές δηµόσιες αρχές είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, και αφορούν σε
πρόσωπα που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι άλλων κρατών µελών ή έχουν καταδικασθεί σε αυτά. Η κεντρική αρχή
υποχρεούται καταρχάς να ζητά και να περιλαµβάνει στο
απόσπασµα ποινικού µητρώου πληροφορίες που λαµβάνονται από το ποινικό µητρώο του κράτους - µέλους της
εθνικότητας ή καταδίκης του προσώπου, όταν ανταποκρίνεται σε αίτηµα για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα ή για κάθε άλλο σκοπό που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. Υποχρεούται, επίσης, να ζητά
και να περιλαµβάνει στο απόσπασµα ποινικού µητρώου
πληροφορίες που λαµβάνονται από το ποινικό µητρώο
του κράτους µέλους της ιθαγένειας του προσώπου, όταν
ανταποκρίνεται σε αίτηµα του ίδιου του ενδιαφερόµενου- υπήκοου του συγκεκριµένου κράτους - µέλους.
Ο µηχανισµός αυτός στοχεύει µεταξύ άλλων να εξασφαλίσει, ότι τα πρόσωπα που καταδικάζονται λ.χ. για
σεξουαλικό αδίκηµα σε βάρος παιδιών, εφόσον η καταδίκη αυτή καταχωρίζεται στο ποινικό µητρώο τους στο
κράτος µέλος της καταδίκης, και εφόσον επιβάλλεται και
καταχωρίζεται στο ποινικό µητρώο τους απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος συνεπεία της καταδίκης, δεν θα
είναι πλέον σε θέση να αποκρύψουν την καταδίκη ή την
απαγόρευση αυτή, όταν επιχειρούν να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε την επίβλεψη παιδιών σε άλλο κράτος - µέλος.
Προβλέπεται, ακόµα, η δυνατότητα της κεντρικής αρχής να απευθύνει στην κεντρική αρχή άλλου κράτους µέλους αίτηση για πληροφορίες, όταν καλείται να απαντήσει σε αίτηση ενδιαφερόµενου που ήταν ή είναι υπήκοος ή κάτοικος Ελλάδας ή κάτοικος άλλου κράτους µέλους. Η αναζήτηση πληροφοριών από άλλα κράτη µέλη δεν είναι εδώ υποχρεωτική, αφού µπορεί η αναζήτηση να µην δικαιολογείται από τα στοιχεία που είναι
γνωστά για τον ενδιαφερόµενο και την αιτιολόγηση της
αίτησής του.
Στο άρθρο 26 ρυθµίζεται ο τρόπος απάντησης της ελληνικής κεντρικής αρχής σε αιτήσεις πληροφοριών ποινικού µητρώου που αποστέλλονται από άλλα κράτη µέλη. Όταν ζητούνται πληροφορίες για σκοπούς εκτός της
ποινικής διαδικασίας, αυτές διαβιβάζονται σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο, λαµβανοµένων υπόψη τυχόν περιορισµών που έχουν τεθεί στη χρήση τους από το κράτος
της καταδίκης.
Σύµφωνα µε την Σύσταση R(84) 10 του Συµβουλίου
της Ευρώπης για το ποινικό µητρώο και την αποκατάσταση των καταδικασθέντων, η δηµιουργία του ποινικού µητρώου στοχεύει κυρίως στην ενηµέρωση των αρµόδιων
για το σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης αρχών σχετικά µε
το ποινικό µητρώο των πολιτών, ώστε να προσαρµοσθεί
η ληπτέα απόφαση προς την συγκεκριµένη κατάσταση.
Γι’ αυτό, µε δεδοµένο ότι κάθε άλλη χρήση του ποινικού
µητρώου, που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ευκαιρίες
κοινωνικής επανένταξης του καταδικασθέντος πρέπει να
περιορίζεται στο µέτρο του δυνατού, η χρήση των πληροφοριών που διαβιβάζονται για άλλους σκοπούς, εκτός
των ποινικών διαδικασιών, µπορεί να περιορίζεται σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους µέλους προς το ο-

ποίο απευθύνεται η αίτηση και του κράτους µέλους - καταδίκης.
Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες ποινικού µητρώου
για πρόσωπα χωρίς την ελληνική ιθαγένεια, ήτοι υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, εφαρµόζονται τα ήδη ισχύοντα στο άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί
αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής επί ποινικών υποθέσεων.
Στο άρθρο 27 τίθενται προθεσµίες για την απάντηση
σε αιτήσεις πληροφοριών που υποβάλλουν οι κεντρικές
αρχές άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 8 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.
Στην παράγραφο 3 τίθεται ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που η ελληνική αρχή αναζητεί πληροφορίες από
άλλα κράτη - µέλη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 7. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν κανονικά οι
προβλεπόµενες στο ελληνικό δίκαιο προθεσµίες απάντησης στις ενδιαφερόµενες αρχές ή φυσικά πρόσωπα,
ειδικά όµως σε σχέση µε τις αναζητούµενες από άλλα
κράτη πληροφορίες τίθενται ειδικές προθεσµίες για την
αποστολή του αιτήµατος και την ενηµέρωση του αιτούντα.
Στο άρθρο 28 θεσπίζονται κανόνες για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων που διαβιβάζονται µεταξύ
των κρατών - µελών κατά την εφαρµογή του νόµου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 της απόφασηςπλαισίου 2009/315/ΔΕΥ. Οι υπάρχοντες γενικοί κανόνες
σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας στο πλαίσιο
της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις συµπληρώνονται από τους κανόνες που καθιερώνει το παρόν άρθρο.
Το άρθρο 29 ρυθµίζει το ζήτηµα της γλώσσας στην οποία ανταλλάσσονται οι πληροφορίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της απόφασης-πλαισίου 2009/
315/ΔΕΥ. Περαιτέρω, πολύ σηµαντικό για την βελτίωση
της κυκλοφορίας των πληροφοριών ποινικού µητρώου
µεταξύ των κρατών µελών είναι οι πληροφορίες να είναι
εύκολα κατανοητές από το κράτος - µέλος που τις λαµβάνει. Η βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης επιτυγχάνεται µε την χρήση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30, ενός τυποποιηµένου «ευρωπαϊκού µορφότυπου», που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών κατά
τρόπο οµοιόµορφο, ηλεκτρονικό και εύκολο να µεταφραστεί. Ο εν λόγω µορφότυπος έχει δηµιουργηθεί και
αναπτύσσεται στο πλαίσιο του λεγόµενου «Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου» (ECRIS),
µε βάση την απόφαση 2009/316/ΔΕ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων θα
χρησιµοποιεί τον εν λόγω τυποποιηµένο µορφότυπο και
θα συµµορφώνεται µε τους τρόπους οργάνωσης και διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση. Ειδικά η διαβίβαση πληροφοριών σε άλλα κράτη - µέλη σχετικά µε τον νοµικό
χαρακτηρισµό της αξιόποινης πράξης, την εφαρµοστέα
διάταξη νόµου, το περιεχόµενο της καταδίκης, την φύση
και τους όρους εκτέλεσης της επιβληθείσας κύρωσης
και τυχόν επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την
εκτέλεση της ποινής, θα γίνεται µε αναφορά στους αντίστοιχους κωδικούς και παραµέτρους των πινάκων των
παραρτηµάτων της απόφασης, που καθίστανται παραρτήµατα Β΄ και Γ΄ του παρόντος νόµου. Οι πίνακες αυτοί
και η εφαρµογή συστήµατος κωδικών αναµένεται να δι-
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ευκολύνουν την αυτόµατη µετάφραση και την αµοιβαία
κατανόηση των διαβιβαζόµενων πληροφοριών. Σηµειωτέον, ότι το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 της απόφασης 2009/316/ΔΕ δεν ενσωµατώθηκε, µε δεδοµένο ότι
µη ποινικές αποφάσεις δεν καταχωρίζονται στο ελληνικό ποινικό µητρώο.
Το άρθρο 31 αναφέρεται σε ορισµένα εκτελεστικά µέτρα και ιδίως στην υποχρέωση της κεντρικής αρχής να
συντάξει και να κρατά ενήµερους καταλόγους των αξιόποινων πράξεων και των ποινών και µέτρων ασφαλείας
που προβλέπονται στην ελληνική έννοµη τάξη, κατ’ αντιστοιχία προς τους πίνακες των παραρτηµάτων Β΄ και Γ΄,
ώστε να ενηµερώνονται σχετικά οι αρµόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων κρατών - µελών και να διευκολύνεται το έργο τους.
Το άρθρο 32 ρυθµίζει τη σχέση του παρόντος µε διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των κρατών - µελών αναφορικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο
της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το
ποινικό µητρώο.
Το άρθρο 33 περιέχει τις αναγκαίες τροποποιήσεις του
άρθρου 574 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση της υποχρέωσης διαβίβασης αναλυτικών στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος σχεδίου νόµου και στο άρθρο 11
παρ. 1 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ. Έτσι, εξειδικεύονται στα στοιχεία της ταυτότητας ενός προσώπου που κρίνονται αναγκαία για την εξατοµίκευσή του
και προστίθενται ως αναγκαία στοιχεία του ποινικού µητρώου η ηµεροµηνία κατά την οποία η περιλαµβανόµενη
σε αυτό απόφαση κατέστη αµετάκλητη, και ο χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Σταθάκης

Ν. Παρασκευόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης – πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 «Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο
της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το
ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών - µελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης – πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ»
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
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δ) «πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί µια ή περισσότερες από τις απαγορεύσεις ή τους περιορισµούς του άρθρου 4,
ε) «κράτος έκδοσης»: το κράτος, στο οποίο εκδόθηκε
απόφαση ή διάταξη δικαστικής ή άλλης ισοδύναµης αρχής, µε την οποία επιβάλλεται µέτρο προστασίας, το οποίο αποτελεί τη βάση για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας,
στ) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος στο οποίο έχει
διαβιβαστεί προς αναγνώριση και παρακολούθηση µια
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και
ζ) «κράτος επιτήρησης»: το κράτος - µέλος στο οποίο
έχει διαβιβαστεί δικαστική απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4307/2014 (Α΄ 246) ή απόφαση περί µέτρων επιτήρησης
κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 4307/2014.
Άρθρο 3
Αρµόδιες Αρχές
(άρθρα 3, 4 και 16 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 ρυθµίζουν: α) την αναγνώριση στην Ελλάδα ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που εκδόθηκε σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατάσσει µέτρο προστασίας ενός
προσώπου από εγκληµατική ενέργεια άλλου προσώπου,
που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ή τη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια αυτού ή την
προσωπική ελευθερία του ή τη γενετήσια ακεραιότητά
του, για τη συνέχιση της προστασίας του στην Ελλάδα
και β) την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης εντολής που απευθύνει η Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Αρµόδια αρχή για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, όταν η Ελλάδα είναι κράτος εκτέλεσης, είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της
κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου προσώπου.
2. Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, όταν η Ελλάδα είναι κράτος έκδοσης, είναι ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που επέβαλε µέτρο προστασίας
ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που επέβαλε
αυτό.
3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται ως Κεντρική Αρχή, για να επικουρεί τις αρµόδιες δικαστικές αρχές για τη διοικητική
διαβίβαση και παραλαβή των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας και κάθε άλλης σχετικής επίσηµης αλληλογραφίας, καθώς και για την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
4. Οι αρµόδιες αρχές διαβουλεύονται, αν κριθεί αναγκαίο, απευθείας µε την αρµόδια αρχή άλλου κράτους
για τη διευκόλυνση της οµαλής και αποτελεσµατικής αναγνώρισης και εκτέλεσης της εντολής προστασίας.

Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 5 της Οδηγίας)

Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως
18 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «ευρωπαϊκή εντολή προστασίας»: απόφαση ή διάταξη δικαστικής ή άλλης ισοδύναµης αρχής κράτους µέλους, σχετική µε µέτρο προστασίας που έχει επιβληθεί σε ένα πρόσωπο προς όφελος άλλου προσώπου για
τη διασφάλιση της συνέχισης της προστασίας του σε άλλο κράτος - µέλος,
β) «µέτρο προστασίας»: µια ή περισσότερες από τις απαγορεύσεις ή τους περιορισµούς του άρθρου 4, που επιβάλλονται σε ποινικές υποθέσεις σε φυσικό πρόσωπο
για την προστασία άλλου προσώπου από τον κίνδυνο τέλεσης αξιόποινης πράξης σε βάρος του,
γ) «προστατευόµενο πρόσωπο»: το φυσικό πρόσωπο
το οποίο προστατεύεται µε το µέτρο προστασίας που εκδόθηκε στο κράτος έκδοσης,

Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εκδίδεται µόνο αν έχει
επιβληθεί σε πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, ως µέτρο
προστασίας άλλου προσώπου, µια από τις παρακάτω απαγορεύσεις ή περιορισµούς:
α) απαγόρευση εισόδου σε ορισµένους χώρους, µέρη
ή καθορισµένες περιοχές, στις οποίες διαµένει το προστατευόµενο πρόσωπο ή τις οποίες αυτό επισκέπτεται,
β) απαγόρευση ή ρύθµιση οποιασδήποτε επαφής µε το
προστατευόµενο πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης της
επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού
ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή µε άλλα µέσα,
γ) απαγόρευση ή ρύθµιση του δικαιώµατος προσέγγισης του προστατευόµενου προσώπου πέρα από ορισµένη απόσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο της ρύθµισης
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Έκδοση και διαβίβαση ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας
Άρθρο 5
Έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Ο Εισαγγελέας της έδρας του Δικαστηρίου που επέβαλε µέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που το επέβαλε, εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή
προστασίας όταν: α) Το προστατευόµενο πρόσωπο αποφασίσει να εγκατασταθεί ή έχει ήδη την κατοικία του σε
άλλο κράτος - µέλος ή β) το προστατευόµενο πρόσωπο
αποφασίσει να διαµείνει ή διαµένει ήδη σε άλλο κράτος
- µέλος. Ο Εισαγγελέας όταν αποφασίζει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, λαµβάνει υπόψη του και
τη διάρκεια της περιόδου ή των περιόδων που το προστατευόµενο πρόσωπο προτίθεται να παραµείνει στο
κράτος εκτέλεσης, όπως και τον βαθµό αναγκαιότητας
της προστασίας.
2. Ο Εισαγγελέας εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, µόνον κατόπιν αιτήσεως του προστατευόµενου
προσώπου, αφού εξακριβώσει ότι µε το µέτρο προστασίας επιβάλλεται µια από τις απαγορεύσεις ή τους περιορισµούς του άρθρου 4.
3. Πριν από την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο έχει δικαίωµα ακρόασης και αµφισβήτησης του µέτρου προστασίας, αν
δεν του είχε χορηγηθεί τέτοιο δικαίωµα κατά τη διαδικασία επιβολής του. Στην περίπτωση αυτή καλείται πριν από
σαράντα οκτώ ώρες να εµφανιστεί στον αρµόδιο Εισαγγελέα και δικαιούται να λάβει προθεσµία µέχρι σαράντα
οκτώ ώρες για να καταθέσει έγγραφα τις απόψεις του.
4. Το προστατευόµενο πρόσωπο µπορεί να υποβάλει
αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, είτε στην αρµόδια αρχή
του κράτους έκδοσης είτε στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης. Αν η αίτηση υποβληθεί στο κράτος εκτέλεσης, η αρµόδια αρχή αυτού τη διαβιβάζει, το συντοµότερο δυνατόν, στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης.
5. Όταν το Δικαστήριο ή ο ανακριτής επιβάλλει µέτρο
προστασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 4, ενηµερώνει
το προστατευόµενο πρόσωπο για τη δυνατότητα που έχει αυτό, αν προτίθεται να µεταβεί σε άλλο κράτος - µέλος, να ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας πριν εξέλθει από την Ελλάδα.
6. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, ο Εισαγγελέας απορρίπτει
την αίτηση του προστατευόµενου προσώπου και µε την
ίδια διάταξη το ενηµερώνει για το δικαίωµα προσφυγής
του κατ’ αυτής. Το προστατευόµενο πρόσωπο έχει δικαίωµα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης ενώπιον του εισαγγελέως εφετών µέσα σε προθεσµία δέκα
ηµερών από την επίδοσή της.
Άρθρο 6
Τύπος και περιεχόµενο της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εκδίδεται σύµφωνα
µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα I του παρό-

ντος και περιλαµβάνει:
α) την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προστατευόµενου προσώπου και, αν αυτό είναι ανήλικο ή ανίκανο προς
δικαιοπραξία, την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προσώπου που το εκπροσωπεί,
β) την ηµεροµηνία κατά την οποία το προστατευόµενο
πρόσωπο προτίθεται να εγκατασταθεί ή να διαµείνει στο
κράτος εκτέλεσης, καθώς και την περίοδο ή τις περιόδους παραµονής του, αν είναι γνωστές,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τους αριθµούς τηλεφώνου
και τηλεοµοιοτυπίας, και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που επέβαλε το µέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που το επέβαλε,
δ) τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ή της διάταξης που επιβάλλει το µέτρο προστασίας,
µε βάση την οποία εκδίδεται η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας,
ε) σύνοψη των γεγονότων και των συνθηκών που οδήγησαν στην έκδοση του µέτρου προστασίας στην Ελλάδα,
στ) τις απαγορεύσεις ή τους περιορισµούς που έχουν
επιβληθεί µε το µέτρο προστασίας στο πρόσωπο που
προκαλεί κίνδυνο, τη διάρκειά τους και την ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης
ή του περιορισµού,
ζ) τη χρησιµοποίηση τεχνικού µηχανισµού, αν προβλέπεται, ο οποίος έχει παρασχεθεί στο προστατευόµενο
πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο ως µέσο
ενίσχυσης του προστατευτικού µέτρου,
η) την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προσώπου που
προκαλεί κίνδυνο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε
αυτό,
θ) την παροχή του ευεργετήµατος πενίας στο προστατευόµενο πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο στην Ελλάδα, αν ο Εισαγγελέας έχει σχετική πληροφόρηση,
ι) άλλα στοιχεία που µπορούν να συνεισφέρουν στην
εκτίµηση του κινδύνου που αντιµετωπίζει το προστατευόµενο πρόσωπο και
ια) τη σαφή ένδειξη ότι η δικαστική απόφαση, κατά την
έννοια του άρθρου 24 του ν. 4307/2014 ή η απόφαση περί µέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42
του ν. 4307/2014 έχει ήδη διαβιβαστεί στο κράτος επιτήρησης, όταν αυτό είναι διαφορετικό από το κράτος εκτέλεσης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και τον
προσδιορισµό της αρµόδιας αρχής του εν λόγω κράτους
για την επιβολή της εφαρµογής της δικαστικής ή άλλης
απόφασης.
Άρθρο 7
Διαδικασία διαβίβασης
(άρθρα 8 παράγραφοι 1 και 2 και 17 της Οδηγίας)
1. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου, που επέβαλε µέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή
που το επέβαλε, διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, µε
οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως και
κατά τρόπο που να επιτρέπει στο κράτος εκτέλεσης να
διαπιστώνει τη γνησιότητά της. Όλες οι επίσηµες επικοινωνίες διενεργούνται απευθείας µεταξύ των αρµοδίων
αρχών.
2. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας µεταφράζεται
στην επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του
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κράτους εκτέλεσης.
3. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή, ο Εισαγγελέας απευθύνεται
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία λαµβάνει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης, µεταξύ
άλλων και µέσω των σηµείων επαφής του Ευρωπαϊκού
Δικαστικού Δικτύου ή του εθνικού µέλους της Eurojust.
Άρθρο 8
Αρµοδιότητα για την παράταση, ανάκληση ή
τροποποίηση του µέτρου προστασίας
και εφαρµοστέο δίκαιο
(άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 5 της Οδηγίας)
1. Το Δικαστήριο ή η ανακριτική αρχή που επέβαλε µέτρο προστασίας έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να λαµβάνει αποφάσεις: α) Για την ανανέωση, επανεξέταση,
τροποποίηση και ανάκληση του µέτρου προστασίας και
β) για την επιβολή µέτρου στερητικού της ελευθερίας,
ως αποτέλεσµα της ανάκλησης του µέτρου προστασίας,
εφόσον αυτό είχε επιβληθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4307/2014 ή απόφαση περί µέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του
άρθρου 42 του ν. 4307/2014. Στην περίπτωση αυτή ο αρµόδιος Εισαγγελέας προσαρµόζει ανάλογα την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαµβάνονται σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
Άρθρο 9
Αρµοδιότητα για λήψη µεταγενεστέρων αποφάσεων
(άρθρο 13 παράγραφοι 3 , 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Εφόσον δικαστική απόφαση, κατά την έννοια του
άρθρου 24 του ν. 4307/2014 ή απόφαση περί µέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 4307/
2014, έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος - µέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό µετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, οι µεταγενέστερες αποφάσεις λαµβάνονται όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις του
ανωτέρω νόµου.
2. Όταν το µέτρο προστασίας περιέχεται σε δικαστική
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4307/
2014, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος - µέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό µετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και η αρµόδια αρχή του κράτους επιτήρησης έχει λάβει µεταγενέστερες αποφάσεις,
που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις ή τις οδηγίες που περιέχονται στο µέτρο προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο
34 του ν. 4307/2014, ο εισαγγελέας που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ανανεώνει, επανεξετάζει,
τροποποιεί, ανακαλεί ή αποσύρει αναλόγως χωρίς καθυστέρηση την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.
3. Ο εισαγγελέας που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή
προστασίας ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης για οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αναγνώριση και παρακολούθηση
της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
Άρθρο 10
Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης
(άρθρα 8 παρ. 3 και 9 παράγραφοι 1 και 4 της Οδηγίας)
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου
προσώπου αναγνωρίζει χωρίς καθυστέρηση µε διάταξή
του την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας που του διαβιβάσθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 7, και µε διάταξή του λαµβάνει όλα τα διαθέσιµα σε παρόµοια περίπτωση βάσει
του εθνικού δικαίου µέτρα για την εκτέλεσή της, εκτός
αν συντρέχει λόγος άρνησης της αναγνώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 12.
2. Ο Εισαγγελέας µπορεί να αναβάλει την έκδοση της
διάταξης για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής
προστασίας, έως την παρέλευση εύλογης προθεσµίας,
που θέτει για τη συµπλήρωση ή διόρθωση της εντολής,
όταν αυτή είναι ελλιπής.
3. Αν ο Εισαγγελέας δεν είναι αρµόδιος για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, τη διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως στον αρµόδιο Εισαγγελέα και ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης
µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως.
Άρθρο 11
Προσαρµογή ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας)
1. Αν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου
προσώπου εκτιµά ότι τα µέτρα προστασίας που προβλέπει η ευρωπαϊκή εντολή δεν είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη συνεχή προστασία αυτού, εισάγει σχετική αίτηση
ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, το οποίο προσαρµόζει ή επιβάλλει άλλα µέτρα
προστασίας που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για τις
ίδιες πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν στο µέγιστο βαθµό στα µέτρα προστασίας που έχει λάβει το κράτος έκδοσης.
2. Ο Εισαγγελέας κοινοποιεί την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου για τα νέα µέτρα στο πρόσωπο
που προκαλεί κίνδυνο, στην αρµόδια αρχή του κράτους
έκδοσης και στο προστατευόµενο πρόσωπο και τις έννοµες συνέπειες της παραβίασής τους. Η διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας του προστατευόµενου προσώπου δεν γνωστοποιούνται στο πρόσωπο που προκαλεί
κίνδυνο, εκτός αν είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του
µέτρου που έχει ληφθεί κατ’ εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 12
Λόγοι άρνησης αναγνώρισης ευρωπαϊκής εντολής
προστασίας και υποχρέωση ενηµέρωσης
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή
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της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου προσώπου µπορεί να αρνηθεί µε αιτιολογηµένη διάταξή του
την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας,
αν:
α) η εντολή δεν είναι πλήρης ή δεν συµπληρώθηκε εντός της προθεσµίας που αυτός όρισε σύµφωνα µε το
άρθρο 10 παρ. 2,
β) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4,
γ) το µέτρο προστασίας επιβλήθηκε για πράξη, η οποία
δεν είναι αξιόποινη κατά το ελληνικό δίκαιο,
δ) έχει χορηγηθεί αµνηστία στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο και το µέτρο επιβλήθηκε για πράξη ή συµπεριφορά, η οποία εµπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών
δικαστηρίων,
ε) προβλέπεται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, ασυλία
για το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο,
στ) το αξιόποινο της πράξης, για την οποία έχει εκδοθεί το µέτρο προστασίας, έχει παραγραφεί σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο, όταν η πράξη αυτή εµπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων,
ζ) η αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
παραβιάζει την αρχή ne bis in idem,
η) το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο είναι ανεύθυνο
ποινικά λόγω της ηλικίας του για την πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το µέτρο προστασίας, σύµφωνα µε
τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, και
θ) το µέτρο προστασίας σχετίζεται µε ποινικό αδίκηµα,
το οποίο έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν µέρει στην Ελλάδα
και τιµωρείται κατά το ελληνικό δίκαιο.
2. Η διάταξη µε την οποία ο Εισαγγελέας αρνείται την
αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας επιδίδεται στο προστατευόµενο πρόσωπο, το οποίο δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών µέσα
σε προθεσµία δέκα ηµερών από την επίδοσή της. Για το
δικαίωµα προσφυγής το προστατευόµενο πρόσωπο ενηµερώνεται γραπτώς ταυτόχρονα µε την επίδοση της απορριπτικής διάταξης.
3. Όταν ο Εισαγγελέας αρνείται την αναγνώριση της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, ενηµερώνει σχετικά,
χωρίς καθυστέρηση, την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης και, αν το κρίνει αναγκαίο, το προστατευόµενο
πρόσωπο, γνωρίζοντάς του ότι µπορεί να ζητήσει την έκδοση µέτρου προστασίας δυνάµει της εθνικής του νοµοθεσίας.
Άρθρο 13
Παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
και ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής του κράτους
έκδοσης
(άρθρα 11, 12 και 17 της Οδηγίας)
1. Όποιος παραβιάζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 182 παρ. 1 του
Ποινικού Κώδικα.
2. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου
προσώπου, όταν διαπιστώνει παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, είναι αρµόδιος: α) να ενεργεί
κατ’ άρθρο 43 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και β) να λαµβάνει κάθε επείγον µέτρο ώστε να αρθεί η παραβίαση,

µέχρι την έκδοση µεταγενέστερης απόφασης του κράτους έκδοσης.
3. Ο Εισαγγελέας ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του
κράτους έκδοσης για κάθε παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας µε το τυποποιηµένο έντυπο του Παραρτήµατος II, το οποίο µεταφράζεται στην επίσηµη ή σε
µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 14
Συνέπειες ανάκλησης και τροποποίησης από το κράτος
έκδοσης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 13 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας)
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου
προσώπου, µόλις λάβει επίσηµη κοινοποίηση από την
αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης για ανάκληση της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, ανακαλεί τα µέτρα
που έχουν ληφθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 1 ή εισάγει σχετική αίτηση στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο για ανάκληση των µέτρων που έχουν ληφθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 1.
2. Ο Εισαγγελέας, µόλις λάβει επίσηµη κοινοποίηση από την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης για τροποποίηση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας:
α) τροποποιεί τα µέτρα που έχουν ληφθεί µε βάση την
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ή
β) αρνείται να εκτελέσει το τροποποιηµένο µέτρο, αν
αυτό δεν εµπίπτει στις αναφερόµενες στο άρθρο 4 απαγορεύσεις ή περιορισµούς ή αν οι πληροφορίες που διαβιβάζονται µε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι
ελλιπείς και δεν έχουν συµπληρωθεί µέσα στην προθεσµία που έθεσε, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10
παρ. 2.
Άρθρο 15
Λόγοι ανάκλησης των µέτρων που έχουν ληφθεί
βάσει ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου
προσώπου µπορεί να ανακαλέσει τα µέτρα που έχουν
ληφθεί για την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, αν:
α) Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι το προστατευόµενο
πρόσωπο δεν κατοικεί ούτε διαµένει στο ελληνικό έδαφος ή το έχει εγκαταλείψει οριστικά,
β) έχει παρέλθει, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, η µέγιστη διάρκεια ισχύος των µέτρων που έχουν ληφθεί κατ’
εφαρµογή της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας,
γ) συντρέχει η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 14,
δ) διαβιβάζεται στην Ελλάδα δικαστική απόφαση ή απόφαση περί µέτρων επιτήρησης, κατά την έννοια των
άρθρων 24 και 42 του ν. 4307/2014 αντίστοιχα, µετά την
αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.
2. Ο Εισαγγελέας ενηµερώνει για την ανάκληση αµέσως την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης και, αν είναι
δυνατόν, το προστατευόµενο πρόσωπο.
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3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, ο Εισαγγελέας, πριν αποφασίσει την ανάκληση των µέτρων, µπορεί να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης να παράσχει πληροφορίες, ώστε να κρίνει αν επιβάλλεται η συνέχιση εφαρµογής του
µέτρου λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριµένης υπόθεσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
Σχέση µε άλλες διεθνείς συµφωνίες
και διακανονισµούς
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί
που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να εφαρµόζονται, αν οι συµφωνίες ή
οι διακανονισµοί επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των στόχων του και συµβάλλουν στην απλούστευση
ή την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη µέτρων προστασίας.
2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, επιτρέπεται να συνάπτονται διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί µε τρίτα κράτη, εφόσον επιτρέπουν
την επέκταση ή τη διεύρυνση των διατάξεων του παρόντος και συµβάλλουν στην απλούστευση ή στη διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη µέτρων προστασίας.
Άρθρο 17
Σχέση µε άλλες νοµικές πράξεις
(άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Ο παρών νόµος δεν επηρεάζει την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕE) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Δεκεµβρίου
2012 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις», του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003 «για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε
γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000», της
σύµβασης της Χάγης του 1996 σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την
εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέµατα γονικής µέριµνας και µέτρων προστασίας των παιδιών ή της σύµβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών.
2. Ο παρών νόµος δεν επηρεάζει την εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 4307/2014.
Άρθρο 18
Έξοδα
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
Αν από την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας προκαλούνται δαπάνες επί του ελληνικού εδάφους αυτές βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/315/ΔΕΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009
«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ» (L 93) ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/316/ΔΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ECRIS)
ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2009/315/ΔΕΥ (L 93)
Άρθρο 19
Αντικείµενο της ρύθµισης
(άρθρο 1 της απόφασης – πλαίσιο)
Οι διατάξεις των άρθρων 19 έως 32 ρυθµίζουν: α) Τους
κανόνες βάσει των οποίων διαβιβάζονται τα στοιχεία της
καταδίκης ενός υπηκόου άλλου κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος - µέλος της ιθαγένειάς
του, β) τις υποχρεώσεις διατήρησης των πληροφοριών
αυτών και τη διευκρίνιση των µεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται όταν υποβάλλονται αιτήσεις για πληροφορίες ποινικού µητρώου, και γ) την εφαρµογή του « Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου»
(ECRIS) για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών
ποινικού µητρώου µε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 20
Ορισµοί
(άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο)
Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 19 έως
32 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «καταδίκη»: κάθε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κατά φυσικού προσώπου, η οποία αφορά αξιόποινη πράξη που καταχωρίζεται στο ποινικό µητρώο
του κράτους - µέλους καταδίκης,
β) «ποινική διαδικασία»: η προδικασία, η διαδικασία
στο ακροατήριο, η διαδικασία των ενδίκων µέσων και η
εκτέλεση,
γ) «ποινικό µητρώο»: το εθνικό µητρώο ή τα εθνικά µητρώα στα οποία καταχωρίζονται οι καταδίκες σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 21
Κεντρική αρχή
(άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο)
Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 19 έως
32 του παρόντος, ως κεντρική αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
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Άρθρο 22
Διαβίβαση πληροφοριών
(άρθρα 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 και
7 παρ. 2 της απόφασης – πλαίσιο)
1. Η ηµεδαπή κεντρική αρχή ενηµερώνει το ταχύτερο
δυνατόν τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών - µελών
για τις καταδίκες των πολιτών τους στην Ελλάδα, όπως
αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό µητρώο. Αν είναι γνωστό ότι ο καταδικασθείς είναι πολίτης περισσοτέρων
κρατών - µελών, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται
σε καθένα από αυτά τα κράτη - µέλη, ακόµα και όταν ο
καταδικασθείς είναι και Έλληνας πολίτης. Κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, η ηµεδαπή κεντρική αρχή µπορεί να πληροφορεί την κεντρική αρχή του κράτους - µέλους ιθαγένειας του προσώπου ότι οι πληροφορίες δεν
µπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός
των ποινικών διαδικασιών.
2. Πληροφορίες σχετικές µε µεταγενέστερη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που περιλαµβάνονται
στο ποινικό µητρώο διαβιβάζονται αµέσως από την ηµεδαπή κεντρική αρχή στην κεντρική αρχή του κράτους µέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος.
3. Επιτρέπεται η διαβίβαση αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας στην κεντρική αρχή του κράτους - µέλους της
ιθαγένειας του καταδικασθέντος, εφόσον αυτή το ζητήσει, προκειµένου να εξετάσει αν απαιτείται η λήψη µέτρου σε εθνικό επίπεδο. Η ηµεδαπή κεντρική αρχή αναζητά από το αρµόδιο δικαστήριο τη δικαστική απόφαση
και τη διαβιβάζει στην αιτούσα κεντρική αρχή του κράτους - µέλους.
Άρθρο 23
Περιεχόµενο της διαβίβασης
(άρθρο 11 παρ. 1 της απόφασης – πλαίσιο)
Η διαβίβαση πληροφοριών κατά το προηγούµενο άρθρο περιλαµβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός αν αυτές δεν είναι γνωστές στην κεντρική
αρχή, σχετικά:
α) µε τον καταδικασθέντα και ειδικότερα µε το πλήρες
ονοµατεπώνυµο, το τυχόν ψευδώνυµο, το όνοµα γονέων, την ηµεροµηνία γέννησης, την πόλη και το κράτος
γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια, το τυχόν προηγούµενο όνοµα ή ονόµατα, και τον αριθµό και το είδος των εγγράφων ταυτοποίησης,
β) µε τα στοιχεία της καταδίκης και ειδικότερα µε τον
αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης της καταδικαστικής
απόφασης, το δικαστήριο που την εξέδωσε και την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτή κατέστη αµετάκλητη,
γ) µε το αδίκηµα που οδήγησε στην καταδίκη και ειδικότερα το νοµικό χαρακτηρισµό της αξιόποινης πράξης,
τον τόπο και το χρόνο τέλεσής της και τη µνεία των διατάξεων που εφαρµόστηκαν και
δ) µε την καταδίκη και ιδίως το ύψος της ποινής, την
τυχόν συµµετοχική δράση του καταδικασθέντος, την περίπτωση υποτροπής αυτού, τις παρεπόµενες ποινές και
τα µέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, καθώς και τις
επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση
της ποινής.

Άρθρο 24
Λήψη και διαχείριση πληροφοριών
(άρθρο 5 παρ. 1, 2 και 3 της απόφασης – πλαίσιο)
1. Η ηµεδαπή κεντρική αρχή καταχωρίζει όλες τις πληροφορίες ποινικού µητρώου Ελλήνων πολιτών που της
διαβιβάζονται από άλλα κράτη - µέλη σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο.
2. Κάθε τροποποίηση ή κατάργηση πληροφοριών που
διαβιβάζονται από άλλα κράτη - µέλη, συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που
καταχωρίστηκαν σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
3. Για το σκοπό της εκ νέου διαβίβασης σύµφωνα µε το
άρθρο 26, η ηµεδαπή κεντρική αρχή µπορεί να χρησιµοποιήσει µόνο τις ενηµερωµένες σύµφωνα µε την παράγραφο 2 καταχωρίσεις.
Άρθρο 25
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών
(άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3 και 4 της απόφασης – πλαίσιο)
1. Όταν ζητούνται πληροφορίες από το ποινικό µητρώο για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα, ή για κάθε άλλο σκοπό που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η ηµεδαπή κεντρική αρχή απευθύνει στην κεντρική αρχή του κράτους - µέλους ιθαγένειας ή καταδίκης αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού µητρώου.
2. Όταν ένα πρόσωπο ζητεί πληροφορίες σχετικά µε
το ποινικό του µητρώο σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, η ηµεδαπή κεντρική αρχή:
α) αν ο αιτών είναι ή ήταν έλληνας πολίτης και κατοικεί ή κατοικούσε σε άλλο κράτος - µέλος, µπορεί να απευθύνει στην κεντρική αρχή του άλλου κράτους - µέλους αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού µητρώου,
β) αν ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους - µέλους
και κατοικεί στην Ελλάδα, απευθύνει πάντοτε αίτηση
στην κεντρική αρχή του κράτους εκείνου, προκειµένου
να συµπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στο απόσπασµα που θα του δοθεί.
3. Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών υποβάλλεται
µέσω του εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτηµα
Α΄.
Άρθρο 26
Απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών
(άρθρο 7 της απόφασης – πλαίσιο)
1. Όταν ζητούνται από την ηµεδαπή κεντρική αρχή
πληροφορίες ποινικού µητρώου για πρόσωπα µε ελληνική ιθαγένεια, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας σε
άλλο κράτος - µέλος, η ηµεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους - µέλους
πληροφορίες που αφορούν:
α) καταδίκες στην Ελλάδα που είναι καταχωρισµένες
στο ποινικό µητρώο,
β) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε
άλλα κράτη - µέλη, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ηµεδαπή κεντρική αρχή και καταχωρίστηκαν σύµφωνα µε το
άρθρο 24,
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γ) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε
τρίτες χώρες, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ηµεδαπή κεντρική αρχή και είναι καταχωρισµένες στο ποινικό µητρώο.
2. Όταν ζητούνται από την ηµεδαπή κεντρική αρχή
πληροφορίες ποινικού µητρώου για πρόσωπα µε Ελληνική ιθαγένεια, για σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος - µέλος, η ηµεδαπή κεντρική αρχή
τις διαβιβάζει σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Αν, όµως,
πρόκειται για πληροφορίες για καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος - µέλος, και το
τελευταίο είχε πληροφορήσει την ηµεδαπή κεντρική αρχή, κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, ότι αυτές δεν
µπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός
των ποινικών διαδικασιών, τότε η ηµεδαπή κεντρική αρχή ενηµερώνει το αιτούν κράτος - µέλος σχετικά µε την
ταυτότητα του κράτους - µέλους το οποίο είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες, προκειµένου το αιτούν κράτος να
υποβάλει αίτηση απευθείας στο κράτος - µέλος που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.
3. Ο περιορισµός που αναφέρεται στην προηγούµενη
παράγραφο ισχύει και στην περίπτωση που τρίτη χώρα
ζητεί από την κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού µητρώου για πρόσωπα µε Ελληνική ιθαγένεια.
4. Για την απάντηση χρησιµοποιείται το έγγραφο που
παρατίθεται στο Παράρτηµα Α΄, συνοδευόµενο κατά περίπτωση από σχετικό αντίγραφο ποινικού µητρώου.
5. Όταν κράτος - µέλος ζητεί από την ηµεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού µητρώου για υπηκόους
τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής επί ποινικών υποθέσεων
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. δ. 4218/1961
(Α΄ 171).
Άρθρο 27
Προθεσµίες
(άρθρο 8 παρ. 1 και 2 της απόφασης – πλαίσιο)
1. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί η κεντρική αρχή άλλου κράτους - µέλους, η απάντηση διαβιβάζεται αµέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσµίας δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα παραλαβής της αίτησης, µέσω του εγγράφου που παρατίθεται
στο Παράρτηµα A΄. Όταν απαιτούνται συµπληρωµατικές
πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, η ηµεδαπή κεντρική αρχή διαβουλεύεται αµέσως µε το αιτούν κράτος - µέλος, προκειµένου να απαντήσει εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία παραλαβής των αιτούµενων συµπληρωµατικών πληροφοριών.
2. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί ένα
πρόσωπο σχετικά µε το ποινικό του µητρώο µέσω της
κεντρικής αρχής άλλου κράτους - µέλους, η απάντηση
διαβιβάζεται µέσα σε είκοσι εργάσιµες ηµέρες από την
ηµέρα παραλαβής της.
3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 25, ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να αναζητηθούν από την κεντρική αρχή άλλου κράτους µέλους, η αποστολή του αιτήµατος γίνεται εντός τριών ηµερών από την υποβολή της αίτησης
στην ηµεδαπή κεντρική αρχή και η σχετική απάντηση
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο εντός τριών ηµερών από τη λήψη της.

Άρθρο 28
Όροι χρήσης προσωπικών δεδοµένων
(άρθρο 9 παρ. 1, 3, 4 και 5 της απόφασης – πλαίσιο)
1. Τα προσωπικά δεδοµένα που διαβιβάζονται στην ηµεδαπή κεντρική αρχή από άλλο κράτος - µέλος µε βάση
το άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για τους συγκεκριµένους σκοπούς για τους
οποίους ζητήθηκαν, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο έγγραφο που παρατίθεται στο Παράρτηµα Α΄.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδοµένα µπορούν να
χρησιµοποιούνται από το αιτούν κράτος - µέλος και για
την πρόληψη άµεσου και σοβαρού κινδύνου συνδεόµενου µε τη δηµόσια ασφάλεια.
3. Ο περιορισµός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει και όταν τα προσωπικά δεδοµένα διαβιβάζονται σε
τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή η ηµεδαπή κεντρική
αρχή ενηµερώνει την αιτούσα χώρα για την υποχρέωση
εφαρµογής του.
4. Ο περιορισµός της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται
σε προσωπικά δεδοµένα που λαµβάνονται µεν κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου, αλλά προέρχονται από
την Ελλάδα.
Άρθρο 29
Γλώσσες εργασίας
(άρθρο 10 της απόφασης – πλαίσιο)
1. Κατά την υποβολή αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο
25, η ηµεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει το έγγραφο που
παρατίθεται στο Παράρτηµα Α΄ στο κράτος - µέλος προς
το οποίο απευθύνεται, στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του τελευταίου.
2. Η κεντρική αρχή απαντά σε αντίστοιχα αιτήµατα άλλων κρατών - µελών είτε στην ελληνική γλώσσα είτε σε
άλλη γλώσσα που γίνεται δεκτή και από τα δύο κράτη
µέλη.
Άρθρο 30
Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής
πληροφοριών
(άρθρο 4 παρ. 1 και 2 της απόφασης)
1. Η ανταλλαγή των πληροφοριών, αιτήσεων και απαντήσεων µε άλλα κράτη - µέλη σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο γίνεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου µορφοτύπου που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).
2. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω τρόπος διαβίβασης
δεν είναι διαθέσιµος, η διαβίβαση γίνεται µε οποιοδήποτε µέσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη της διαβίβασης και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητας των πληροφοριών.
3. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε το νοµικό χαρακτηρισµό της αξιόποινης πράξης και την εφαρµοσθείσα διάταξη νόµου, γίνεται αναφορά του κωδικού
που αντιστοιχεί σε καθεµία πράξη, σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος Β΄. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όταν η αξιόποινη πράξη δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη
υποκατηγορία, χρησιµοποιείται ο κωδικός «ανοικτή κατηγορία» της σχετικής ή της εγγύτερης κατηγορίας πράξεων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές αξιόποινες
πράξεις».
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4. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε το περιεχόµενο της καταδικαστικής απόφασης, γίνεται αναφορά του κωδικού που αντιστοιχεί σε καθεµία από τις
ποινές και τα µέτρα που αναφέρονται στη διαβίβαση,
σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος Γ΄. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η ποινή ή το µέτρο δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη υποκατηγορία, χρησιµοποιείται
ο κωδικός «ανοικτή κατηγορία» της σχετικής ή της εγγύτερης κατηγορίας ποινών και µέτρων ή, ελλείψει τούτου,
ο κωδικός «λοιπές ποινές και µέτρα».
5. Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν στη φύση
και τους όρους εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής ή µέτρου, ή σε επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν
την εκτέλεση της ποινής, γίνεται µε αναφορά στις αντίστοιχες παραµέτρους του Παραρτήµατος Γ΄.
6. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών των προηγούµενων παραγράφων έχουν χρησιµοποιηθεί οι κωδικοί «ανοικτή κατηγορία», «λοιπές αξιόποινες πράξεις» και «λοιπές ποινές και µέτρα», η ηµεδαπή κεντρική αρχή δύναται να διαβιβάζει και το κείµενο
της διάταξης που προβλέπει την πράξη, την ποινή ή το
µέτρο σε µία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος νόµου.
7. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην κεντρική
αρχή από άλλα κράτη - µέλη µέσω του ECRIS καταχωρίζονται στα αντίγραφα ποινικού µητρώου µε αναφορά
του αδικήµατος και του περιεχοµένου της καταδίκης κατά την αντιστοίχιση που προβλέπεται στα Παραρτήµατα
Β΄ και Γ΄. Ο χαρακτηρισµός της αξιόποινης πράξης µπορεί επιπρόσθετα να καταχωρίζεται και στη γλώσσα του
κράτους από το οποίο γίνεται η διαβίβαση.

δρο, έναν υπάλληλο του Τµήµατος Ποινικού Μητρώου
και Απονοµής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και έναν υπάλληλο του Τµήµατος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, µε τους αναπληρωτές τους. Ως
Γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος του Τµήµατος Ποινικού
Μητρώου και Απονοµής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στην
αρµοδιότητα της επιτροπής εµπίπτει και η γνωµοδότηση
επί ερωτηµάτων που υποβάλλονται από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Ποινικού Μητρώου και Απονοµής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την αντιστοίχιση αξιόποινων
πράξεων, κύριων και παρεπόµενων ποινών και µέτρων ασφαλείας σε κωδικούς του εθνικού καταλόγου και των
πινάκων των Παραρτηµάτων Β΄ και Γ΄ του παρόντος.
Στα µέλη και στον γραµµατέα της επιτροπής δεν καταβάλλεται καµία αποζηµίωση.

Άρθρο 31
Εκτελεστικά µέτρα
(άρθρο 5 παρ. 1 και 2 και άρθρο 6 παρ. 2
της απόφασης)

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 574 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα στοιχεία της ταυτότητας που είναι αναγκαία για
την εξατοµίκευση του προσώπου στο οποίο αφορά το
δελτίο και ιδίως το πλήρες ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, την ηµεροµηνία, την πόλη και το κράτος
γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, το
τυχόν προηγούµενο ονοµατεπώνυµο ή ψευδώνυµο, τον
αριθµό και το είδος των εγγράφων ταυτοποίησης και τον
αριθµό φορολογικού µητρώου. Αν πρόκειται για έγγαµο,
αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο του συζύγου.».
2. Στο άρθρο 574 παρ. 2 περίπτωση βε΄ προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Επίσης, γίνεται µνεία της ηµεροµηνίας κατά την οποία η απόφαση κατέστη αµετάκλητη.».
3. Στο άρθρο 574 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Ο χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης».

1. Η ηµεδαπή κεντρική αρχή συντάσσει κατάλογο µε
τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στην ελληνική
έννοµη τάξη, κατ’ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες του
πίνακα του Παραρτήµατος Β΄. Συντάσσει, επίσης, κατάλογο µε τις προβλεπόµενες κύριες και παρεπόµενες ποινές και µέτρα ασφαλείας, κατ’ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες του πίνακα του Παραρτήµατος Γ΄.
2. Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται στη Γενική
Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µε σκοπό ιδίως την κατάρτιση µη δεσµευτικού πρακτικού
εγχειριδίου για την ανταλλαγή πληροφοριών µέσω του
ECRIS. Η κεντρική αρχή ενηµερώνει τακτικά τους καταλόγους και αποστέλλει στη Γενική Γραµµατεία τα ενηµερωµένα στοιχεία.
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της κεντρικής αρχής ενηµερώνονται και συνεννοούνται µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων κρατών - µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε στόχο τον συντονισµό της δράσης τους για
την τεχνική ανάπτυξη και αποτελεσµατική λειτουργία
του ECRIS.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συγκροτείται τριµελής
επιτροπή µε τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται,
µε αρµοδιότητα την ενηµέρωση του υφιστάµενου εθνικού καταλόγου αξιόποινων πράξεων, των προβλεπόµενων κύριων και παρεπόµενων ποινών και των µέτρων ασφαλείας. Η επιτροπή αποτελείται από έναν Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόε-

Άρθρο 32
(άρθρο 12 παρ. 5 της απόφασης – πλαίσιο)
Διατάξεις που ρυθµίζουν µε ειδικότερο τρόπο τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο και περιλαµβάνονται σε διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των κρατών - µελών εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(άρθρο 11 παρ. 1 της απόφασης – πλαίσιο)

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(που προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόµου )
Τα στοιχεία του παρόντος εντύπου έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
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Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Σταθάκης

Ν. Παρασκευόπουλος
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στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Ενσωµάτωση
στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής
προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2009 «Σχετικά µε τη
διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών - µελών» και της απόφασης 2009/316/
ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά
µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ»»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, µεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο οι ανωτέρω Πράξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας και ειδικότερα:
I.ΜΕΡΟΣ Α’
Με τις διατάξεις του Α΄ Μέρους, ενσωµατώνεται στην
ελληνική νοµοθεσία η ανωτέρω Οδηγία (2011/99/ΕΕ),
περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, µε την οποία
προβλέπονται τα εξής:
Ι.α. Αντικείµενο των εν λόγω διατάξεων αποτελεί η αναγνώριση στην Ελλάδα ευρωπαϊκής εντολής προστασίας ενός προσώπου από εγκληµατική ενέργεια άλλου
προσώπου, η οποία εκδόθηκε σε άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και η συνέχιση της προστασίας αυτής, καθώς και η αναγνώριση και η εκτέλεση
αντίστοιχης εντολής της Ελλάδας σε κάθε άλλο κράτος
- µέλος της Ε.Ε.
β. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στις προτεινόµενες διατάξεις, για την εφαρµογή
της εν λόγω Οδηγίας, γ. Ορίζονται οι αρµόδιες αρχές
(δικαστικές και διοικητικές), για την αναγνώριση και διαβίβαση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και προσδιορίζονται οι απαγορεύσεις ή περιορισµοί, για τους οποίους
µπορεί αυτή να εκδοθεί.
(άρθρα 1 -4)
2. Καθορίζεται η διαδικασία σχετικά µε την έκδοση και
τη διαβίβαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Συ-

γκεκριµένα:
α. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες εκδίδεται ευρωπαϊκή εντολή προστασίας από την αρµόδια δικαστική αρχή που επέβαλε µέτρο, προστασίας.
β. Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και καθορίζεται η διαδικασία
διαβίβασης αυτής στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.
γ. Ανατίθεται, στις αρµόδιες δικαστικές αρχές, η αποκλειστική αρµοδιότητα για την ανανέωση, ανάκληση ή
τροποποίηση του µέτρου προστασίας ή για την επιβολή
µέτρου στερητικού της ελευθερίας, εφόσον αυτό έχει επιβληθεί κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς
και η αρµοδιότητα για λήψη µεταγενέστερων αποφάσεων.
(άρθρα 5 - 9, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα I)
3. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αναγνώριση και
την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και συγκεκριµένα:
α. Προσδιορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης, από τον
αρµόδιο Εισαγγελέα του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής του προστατευόµενου προσώπου, της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και λήψης µέτρων για
την εκτέλεσή της.
β. Προβλέπεται η δυνατότητα προσαρµογής των µέτρων της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας µε αντίστοιχα εκείνων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για τις ίδιες πράξεις.
γ. Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο αρµόδιος
Εισαγγελέας µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.
δ. Ορίζεται ότι, σε όποιον παραβιάζει την ευρωπαϊκή
εντολή προστασίας επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από
τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 182 παρ.1) ποινικές κυρώσεις
(φυλάκιση έως έξι µηνών).
Ο αρµόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση, όταν
διαπιστώσει την εν λόγω παραβίαση, να προβαίνει στις
προβλεπόµενες ενέργειες (έναρξη ποινικής δίωξης, λήψη µέτρων για άρση της παραβίασης) και να ενηµερώσει
σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.
ε. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις ανάκλησης και τροποποίησης, από το κράτος έκδοσης, της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης των
µέτρων που έχουν ληφθεί για την εκτέλεση αυτής.
(άρθρα 10-15, συνδυασµό µε το Παράρτηµα II)
4. Προσδιορίζεται η σχέση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου µε άλλες πολυµερείς ή διµερείς διεθνείς
συµφωνίες και διακανονισµούς, καθώς και µε άλλες νοµικές πράξεις (Κανονισµούς ΕΕ, Σύµβαση Χάγης).
(άρθρα 16,17)
5.Ορίζεται ρητά ότι, στην περίπτωση που από την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας προκαλούνται δαπάνες επί του ελληνικού εδάφους αυτές βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
(άρθρο 18)
II. ΜΕΡΟΣ Β΄
Με τις διατάξεις του Β΄ Μέρους, ενσωµατώνονται
στην ελληνική νοµοθεσία οι προαναφερόµενες αποφάσεις του Συµβουλίου, σχετικά µε: i) τη διοργάνωση και το
περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών - µελών (2009/315/ΔΕΥ) και ii) τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου
(ECR1S) (2009/316/ΔΕ), µε τις οποίες προβλέπονται τα
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εξής:
1.α. Αντικείµενο των εν λόγω διατάξεων αποτελεί η
ρύθµιση: i) των κανόνων διαβίβασης των στοιχείων της
καταδίκης ενός υπηκόου άλλου κράτους - µέλους της
Ε.Ε. στο κράτος - µέλος της ιθαγένειάς του, ii) των υποχρεώσεων διατήρησης των εν λόγω πληροφοριών, iii)
της εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού µητρώου µε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε..
β. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων που αναφέρονται στις προτεινόµενες διατάξεις, για την εφαρµογή
των εν λόγω αποφάσεων.
γ. Ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ως αρµόδια κεντρική αρχή,
για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων.
(άρθρα 19-21)
2.α. Θεσπίζεται η υποχρέωση της κεντρικής αρχής της
χώρας µας να ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατό τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών - µελών για τις καταδίκες των πολιτών τους στην Ελλάδα, όπως αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό µητρώο και να διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά µε µεταγενέστερη τροποποίηση ή διαγραφή σχετικών πληροφοριών.
Επιτρέπεται, επίσης, η διαβίβαση αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης.
β. Προσδιορίζεται το περιεχόµενο της διαβίβασης σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λήψη και διαχείριση των πληροφοριών ποινικού µητρώου πολιτών, που
διαβιβάστηκαν από άλλα κράτη - µέλη. (άρθρα 22 - 24)
3.α. Καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η
κεντρική αρχή της χώρας µας στην περίπτωση που ζητούνται από άλλα κράτη - µέλη πληροφορίες ποινικού
µητρώου, καθώς και ο τρόπος απάντησης στις εν λόγω
αιτήσεις.
β. Ορίζονται οι προθεσµίες εντός των οποίων πρέπει
να διαβιβάζονται οι σχετικές πληροφορίες,
(άρθρα 25 - 27, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Α΄)
4.α. Θεσπίζονται περιορισµοί για την χρήση των προσωπικών δεδοµένων, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την επίσηµη γλώσσα, στην οποία θα ανταλλάσσονται οι πληροφορίες.
γ. Προβλέπεται η ανταλλαγή των πληροφοριών, αιτήσεων και απαντήσεων µε άλλα κράτη - µέλη, µε ηλεκτρονικό τρόπο, βάσει του τυποποιηµένου µορφότυπου,
που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πληροφοριών
Ποινικού Μητρώου (ECRIS), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 28 - 30, σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα Α΄,
Β΄ και Γ ΄)
5.α. Ορίζονται συγκεκριµένα εκτελεστικά µέτρα, που
λαµβάνονται από την κεντρική αρχή της χώρας µας και
συγκεκριµένα, η σύνταξη καταλόγων µε τις αξιόποινες
πράξεις που προβλέπονται στην ελληνική έννοµη πράξη

και τις προβλεπόµενες κύριες και παρεπόµενες ποινές
και µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε την οριζόµενη αντιστοίχιση, µε σκοπό την ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και των άλλων κρατών - µελών.
β. Προβλέπεται η συγκρότηση, µε υπουργική απόφαση, τριµελούς επιτροπής, αρµοδιότητα της οποίας είναι
η ενηµέρωση του υφιστάµενου εθνικού καταλόγου αξιόποινων πράξεων, των προβλεπόµενων κύριων και παρεπόµενων ποινών και των µέτρων ασφαλείας, καθώς και η
γνωµοδότηση επί ερωτηµάτων για την αντιστοίχιση αξιόποινων πράξεων, ποινών και µέτρων ασφαλείας.
Καθορίζεται η σύνθεση των µελών της επιτροπής,
στον γραµµατέα της οποίας και τα µέλη δεν καταβάλλεται αποζηµίωση, έχει δε τριετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης.
(άρθρο 31, σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα Β΄ και
Γ΄)
6.α. Ορίζεται ρητά ότι, εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις, που ρυθµίζουν µε ειδικότερο τρόπο τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών
που προέρχονται από το ποινικό µητρώο και περιλαµβάνονται σε διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των
κρατών - µελών.
β. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (άρθρο 574 του π.δ.
258/1986) και επανακαθορίζεται το περιεχόµενο του
δελτίου ποινικού µητρώου, κατά τα προβλεπόµενα.
(άρθρα 32, 33)
III. ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 35)
IV. Παρατίθενται τα Παραρτήµατα (I, II και Α΄, Β΄, Γ΄),
τα οποία περιλαµβάνουν:
i) το έντυπο της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, καθώς και εκείνο µε το οποίο γίνεται η ενηµέρωση για κάθε
παραβίαση αυτής, τα στοιχεία των οποίων έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα,
ii) το έντυπο της αίτησης πληροφοριών, που προέρχονται από το ποινικό µητρώο και της απάντησης σε αίτηση,
iii) οι πίνακες, µε τις κατηγορίες των αξιόποινων πράξεων και τις κατηγορίες ποινών και µέτρων.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, ενδέχεται να προκληθεί επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού, από
την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (διαβίβαση εγγράφων κ.λπ.), κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου
2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουάριου 2009 «Σχετικά µε τη διοργάνωση και
το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών µελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά µε τη δηµιουργία
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού
Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ»»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
ενδέχεται να προκληθεί επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού, από την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής
προστασίας (διαβίβαση εγγράφων κ.λπ.), κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 18.
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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