ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Προοίµιο
Η διάδοση των ναρκωτικών, φαινόµενο µε παγκόσµιες
και µε εθνικές διαστάσεις, συνεχίζει να πλήττει τη σύγχρονη κοινωνία. Παγκοσµίως ο αριθµός όσων καταχρώνται ναρκωτικά υπερβαίνει τα 20.000.000 ανθρώπων (βλ.
United Nations Office of Drugs and Crime, Principles of
Drug Dependence Treatment, N. York 2009). Στη χώρα
µας ο αριθµός των θανάτων που επισήµως συνδέονται
µε την κατάχρηση ναρκωτικών κυµαίνονται περί τους
300. Εξαιρετικά επιβαρυντικό είναι το γεγονός ότι περί
το 40% κινείται το ποσοστό των κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές µε καταδίκες που άµεσα αφορούν τα ναρκωτικά. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τον Αύγουστο 2010, 4.116 από ένα σύνολο
11.834 κρατουµένων ανήκαν στην κατηγορία αυτή, ενώ
πολλοί επιπλέον κρατούνται για εγκλήµατα εµµέσως
πλην σαφώς συνδεόµενα µε τη διάδοση των ναρκωτικών
(κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες, σωµατεµπορία, νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων κ.λπ.).
Με δυο λόγια, ο µεγάλος αριθµός των κρατουµένων
για πράξεις σχετικές µε τα ναρκωτικά συνιστά κύριο αίτιο της υπερφόρτωσης των ελληνικών φυλακών.
Είναι σαφές ότι οι δυσµενείς συνέπειες του συγκεκριµένου φαινοµένου κατατάσσονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες. Από τη µια πλευρά πλήττουν την υγεία, φθάνοντας στην χειρότερη περίπτωση στην πρόκληση θανάτων. Από την άλλη συναντώνται κοινωνικοψυχολογικές
συνέπειες, µε µεγαλύτερη την ανάπτυξη εγκληµατικότητας: Ο κοινωνικός αποκλεισµός των εξαρτηµένων, η δυστυχία των οικογενειών, η υπερφόρτωση των φυλακών
και η προσφορά γόνιµου υπεδάφους στο οργανωµένο έγκληµα συνιστούν τις ιδιαίτερες όψεις του γενικού φαινοµένου.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δεν µπορούσε να µείνει αδιάφορο
µπροστά σε αυτό το φαινόµενο. Έτσι, µε την υπ΄ αριθµ.
27788/17.3.2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, συγκροτήθηκε Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, αποτελούµενη από τους Νικόλαο Παρασκευόπουλο, Καθηγητή Νοµικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
ως Πρόεδρο, Λεωνίδα Κοτσαλή, Καθηγητή Νοµικής του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ευσταθία Λαµπροπούλου, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αλέξανδρο Κωστάρα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Ιωάννη
Μπέκα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Μινέρβα-Μελποµένη Μαλλιώρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοµικής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νικόλαο Βόκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Κοσµάτο,
Ειδικό Επιστήµονα στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Νικόλαο Καρακούκη, Ιατροδικαστή Α΄ Τάξεως της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά, Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο, Αστυνόµο Α΄ της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, Γρηγόριο Τσόλια, Δικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και
γραµµατέα την Ν. Κωνσταντίνου, προκειµένου να προβεί
στην αναµόρφωση των διατάξεων του Κώδικα Νόµων

για τα Ναρκωτικά. Η Επιτροπή σε σύντοµο χρονικό διάστηµα υπέβαλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σχέδιο νόµου µε πλήρη Αιτιολογική Έκθεση, προβαίνουσα στη σύνταξη νέου σχεδίου Κώδικα επί τη βάσει του οποίου συντάχθηκε το προκείµενο σχέδιο νόµου.
Στη χώρα µας πρώτο θεµέλιο της ισχύουσας σχετικής
νοµοθεσίας αποτέλεσε ο ν. 1729/1987, ο οποίος εισήγαγε χρήσιµες διακρίσεις στην ποινική µεταχείριση και ίδρυσε τον πρώτο πανελλήνιο οργανισµό απεξάρτησης,
το ΚΕΘΕΑ. Η αφιέρωση του άρθρου 1 του συγκεκριµένου νόµου στην ίδρυση αυτή αποτελούσε ένα δείγµα
συµβολικής προτεραιότητας της θεραπευτικής προσέγγισης στη συνείδηση του τότε νοµοθέτη.
Έκτοτε οι νοµοθετικές επεµβάσεις ήταν πολύ συχνές. Η πρώτη έλαβε χώρα (ν. 1738/1987) δύο µόλις µήνες µετά την ψήφιση του βασικού νοµοθετήµατος, ενώ η
τελευταία (ν. 3811/2009) είναι πρόσφατη και ήδη αισθητή στη δικαστηριακή πράξη. Ανάµεσα σε όσες µεσολάβησαν οπωσδήποτε ξεχωρίζει ο ν. 2161/1993, η ίδρυση
του ΟΚΑΝΑ και η παροχή υποκαταστάτων στους εξαρτηµένους από ναρκωτικά. Οι αποσπασµατικές, έστω, αυτές
µεταρρυθµίσεις έχουν συµβάλει στη διόρθωση αρκετών
ακαµψιών. Επίσης η κωδικοποίηση των ρυθµίσεων (ν.
3459/2006) διευκόλυνε σηµαντικά την εφαρµογή τους.
Αξιοσηµείωτη διεθνή εξέλιξη στο θεσµικό πεδίο κατά
τα τελευταία έτη συνιστά η έκδοση της απόφασης –
πλαίσιο του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004
(2004/757/ΔΕΥ) για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων
σχετικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης
των εγκληµάτων και µε τις ποινές που ισχύουν στον τοµέα της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
Ορισµένες από τις διατάξεις της συγκεκριµένης απόφασης ήδη οδήγησαν σε επιµέρους προσαρµογές της
ελληνικής ποινικής νοµοθεσίας (βλ. π.χ. άρθρο 33 α.ν.
3459/2006 που προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3727/
2008). Κατά τα λοιπά, οι περιλαµβανόµενοι στο άρθρο 2
της παραπάνω Απόφασης – Πλαίσιο ορισµοί δεν απέχουν από τους αντίστοιχους της ισχύουσας ελληνικής
ποινικής νοµοθεσίας. Όσο για τις προτεινόµενες (άρθρο
4 της ίδιας Απόφασης) ως αποτελεσµατικές, ανάλογες
και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, καταρχήν παρατηρείται ότι από το συγκεκριµένο ευρωπαϊκό θεσµικό εργαλείο δεν µπορούν να προκύψουν δεσµεύσεις για συγκεκριµένα ύψη ποινών. Γίνεται ωστόσο σαφές ότι τα
θεσπιζόµενα από την Απόφαση – Πλαίσιο όρια ποινής,
τόσο για τα βασικά εγκλήµατα διακίνησης ναρκωτικών όσο και για τις βαρύτερες µορφές, είναι αισθητά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα της ελληνικής νοµοθεσίας.
Εν τω µεταξύ, οι πραγµατικές εξελίξεις στο διεθνή και
στον εγχώριο ορίζοντα κατά την τελευταία τριακονταετία υπερακόντισαν ποσοτικά και ποιοτικά τις προβλέψεις
του νοµοθέτη. Σηµειώνουµε τα κυριότερα ευρήµατα:
Α) Η ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών ενίσχυσε τις δυνατότητες
και δραστηριότητες του οργανωµένου εγκλήµατος.
Β) Ορισµένες ναρκωτικές ουσίες συνδέθηκαν µε την
ψυχαγωγία των νέων, πράγµα που συντέλεσε σε ευρύτερη διάδοσή τους.
Γ) Η στήριξη της προληπτικής πολιτικής ιδίως στην καταπολέµηση της προσφοράς, δηλαδή του εµπορίου, διέψευσε τις προσδοκίες. Προέκυψε ότι µόνο ο συνδυασµός πολιτικών κατά της προσφοράς και κατά της ζήτησης ναρκωτικών, κι όχι µονοµερώς η επιβάρυνση των
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ποινών, εµφανίζει αποτελεσµατικότητα.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από
πρόσφατη ειδική συγκριτική για τις ποινές Έκθεση του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και τις
Εξαρτήσεις (European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction, Selected Issue 2009. Drug Offences: Sentencing and other Outcomes). Η συγκεκριµένη Έκθεση επισηµαίνει ότι παρά την έκδοση της Απόφασης – Πλαίσιο
του 2004 οι νοµοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών – µελών εµφανίζουν σηµαντικές ανοµοιοµορφίες ως προς
τους ορισµούς, τις διακρίσεις µεταξύ εγκληµάτων διακίνησης και άλλων που υπηρετούν την προσωπική χρήση,
καθώς και ως προς τις ποινές. Οι διαφορές αυτές οδηγούν αντίστοιχα σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις του αριθµού και του ποσοστού των καταδίκων. Σε γενικές
γραµµές παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα, µε βάση τα δεδοµένα των χωρών που απήντησαν: για τις περισσότερες
χώρες το µέσο ύψος ποινής, αναστελλόµενης ή µη, για
εγκλήµατα χρήσης (χρήσης ή προσωπικής κατοχής) ναρκωτικών ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από το ένα έτος.
Οι ποινές για διακίνηση βασικής νοµοτυπικής µορφής επίσης σε αρκετές περιπτώσεις αναστέλλονται, ενώ το ύψος τους δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα τρία έτη (βλ. πίνακα 5, σελ. 15 Εκθέσεως).
Ιδιαίτερο συγκριτικό ενδιαφέρον εµφανίζουν οι ποινές
για τις πιο επιβαρυµένες µορφές διακίνησης. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τα επιβληθέντα στοιχεία (βλ. σελ.
16 Εκθέσεως):
- Στην Αγγλία και Ουαλία, στην Ιρλανδία και στη Σουηδία σε καµία περίπτωση δεν επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή
κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.
- Στην Ιρλανδία κατά τα έτη 1999, 2000 και 2001 µεταξύ 55 ανάλογων περιπτώσεων (διακίνηση ναρκωτικών αξίας άνω των 12.700 Ευρώ) επιβλήθηκε ποινή άνω της
φυλάκισης 10 ετών, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικές περιστάσεις.
- Στην Πολωνία σε αντίστοιχες επιβαρυντικές µορφές
διακίνησης µόνο στο 42% των καταδικών επιβλήθηκε άµεσα φυλάκιση, ενώ στο 57% η ποινή ανεστάλη.
- Στη Δανία, παρά την αύξηση των αντίστοιχων προβλεπόµενων ποινών, η µέση ποινή, αν δεν αναστέλλεται,
κυµαίνεται µεταξύ 20 και 30 µηνών.
Γενικά, όπως σηµειώνεται, οι βαρύτερες προβλεπόµενες ποινές για διακίνηση ναρκωτικών επιβάλλονται σπάνια. Το εύρηµα αυτό οδηγεί στη διάγνωση µιας σηµαντικής διαφοράς µε τη χώρα µας, όπου η ανώτατη ποινή της
ισόβιας κάθειρξης επιβάλλεται σε αρκετές περιπτώσεις
ετησίως. Για την αξιολόγηση αυτής της διαφοράς πρέπει
πάντως να ληφθεί υπόψη , ότι η εξάρτηση στις πλείστες
ευρωπαϊκές χώρες εκτιµάται ως γενικό ελαφρυντικό, και
όχι ως ειδικός λόγος µείωσης της απειλούµενης ποινής.
- Οι ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν σχετικά στοιχεία, δείχνουν µια αυξηµένη τάση επιβολής εναλλακτικών (ανοικτών) µέτρων θεραπείας αντί φυλάκισης. Ωστόσο 14 από τις 26 χώρες δεν απέστειλαν σχετικά
στοιχεία (βλ. Έκθεση, σελ. 18).
Η χώρα µας οφείλει να αξιολογήσει ένα σηµαντικό εύρηµα. Συγκεκριµένη έρευνα – αξιολόγηση του θεραπευτικού έργου του ΚΕΘΕΑ που έλαβε χώρα µε διεθνή επίβλεψη (βλ. Δ. Αγραφιώτη – Ε. Καµπριάνη, Εξαρτήσεις
2002, σελ. 12, 18), έδειξε τα ακόλουθα: Από όσους παρέµειναν σε θεραπευτικές κοινότητες για διάστηµα άνω
του ενός έτους, το 73% δεν είχε πλέον ποινικές εκκρεµότητες πέντε έτη µετά την είσοδό τους στη θεραπευτι-

κή διαδικασία. Εξάλλου, το 100% όσων έλαβαν µέρος
στην έρευνα, αφ’ ενός δεν είχε καµιά (εµφανή ή αφανή)
παράνοµη δραστηριότητα κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες
πριν ερωτηθεί, αφ’ ετέρου δεν είχε εµπειρία φυλάκισης
κατά την πενταετία. Αν οι αριθµοί αυτοί συγκριθούν µε
τα υψηλά ποσοστά υποτροπής όσων αποφυλακίζονται,
προκύπτει ότι η προληπτική δυναµική της απεξάρτησης
είναι πολύ ισχυρότερη από την αντίστοιχη της φυλακής.
Παρά το συγκεκριµένο εύρηµα και τη διεθνή εµπειρία,
η εφαρµογή των ρυθµίσεων και η ποινική αντιµετώπιση
του προβλήµατος φαίνονται να διστάζουν ενώπιον των
εναλλακτικών µέτρων απεξάρτησης. Αυτή η διστακτικότητα έχει ως αναπόφευκτες συνέπειες την υπερφόρτωση των φυλακών και την αδυναµία κοινωνικής επανένταξης και άσκησης δευτερογενώς προληπτικής πολιτικής.
Προφανώς, αιτιολογείται όχι µόνο µε βάση αδυναµίες
της εφαρµογής (π.χ. έλλειψη προγραµµάτων επιµόρφωσης των δικαστών για τις εξελίξεις), αλλά και µε βάση
τις ατέλειες και την πολυπλοκότητα της κείµενης νοµοθεσίας.
Με βάση τα παραπάνω, η µεταρρύθµιση του Κώδικα
Νόµων για τα Ναρκωτικά εµφανίζεται αναγκαία στις εξής κατευθύνσεις:
- Αυστηρή καταστολή των βαρύτερων και οργανωµένων µορφών διακίνησης, αλλά µε προσεκτικό διαχωρισµό τους από τις ελαφρύτερες περιπτώσεις.
- Γενικά, προσπάθεια διάκρισης και διαβάθµισης των
σχετικών εγκληµάτων, ώστε να αποφεύγονται οι δυσανάλογα βαριές ή ευνοϊκές µεταχειρίσεις.
- Διευκόλυνση της ουσιαστικής εφαρµογής µέτρων απεξάρτησης (σωµατικής και ψυχολογικής) αντί του εγκλεισµού στις κοινές συνθήκες της φυλακής.
- Αποποινικοποίηση τόσο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών όσο και των υποστηρικτικών αυτής πράξεων (κατοχή και µε οποιονδήποτε τρόπο προµήθεια προς ίδια χρήση).
Το παρόν σχέδιο νόµου επιχειρεί επίσης να συστηµατοποιήσει τις ρυθµίσεις που αφορούν τα όργανα σχεδιασµού, συντονισµού και υλοποίησης της πολιτικής κατά
των ναρκωτικών. Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:
- Η αποτύπωση και αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων οργάνων, όπως η Διϋπουργική Επιτροπή, ο Εθνικός Συντονιστής για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών και η Εθνική
Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών, καθώς και το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, στα οποία κατανέµονται οι ευθύνες σχεδιασµού,
απόφασης και εποπτείας εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης περί τα ναρκωτικά και των συναφών προγραµµάτων.
Άρθρο 1
Με βάση τα διεθνώς κρατούντα στην επιστήµη προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ναρκωτικών, έτσι ώστε στον ορισµό να περιλαµβάνεται κάθε
ουσία γνωστή ή άγνωστη στο εµπόριο, ως και άγνωστες
συνθέσεις ουσιών, οι οποίες έχουν τις ιδιότητες των
ναρκωτικών, ανεξάρτητα από την ονοµασία τους.
Επιπροσθέτως, καθορίζεται ότι ως εξάρτηση νοείται
µία κατάσταση ψυχική ή και φυσική («σωµατική»), που
εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της επίδρασης µιας ουσίας
σε έναν ζωντανό οργανισµό και χαρακτηρίζεται από µια
ποικιλία εκδηλώσεων, µέσα στις οποίες περιλαµβάνεται
πάντοτε η διάθεση για την συνέχιση λήψης της ουσίας
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µε σκοπό την επανεκδήλωση των ψυχοδραστικών ενεργειών της ή αντίθετα την αποφυγή δυσάρεστων συµπτωµάτων, που µπορεί να εκδηλωθούν όταν δεν ληφθεί.
Άρθρα 2-19
Ο παρών Κώδικας διατηρεί τις ρυθµίσεις των άρθρων 2
έως και 19 της προηγούµενης νοµοθεσίας. Οι αναγκαστικές µεταβολές υφίστανται λόγω της αλλαγής της ονοµασίας Υπουργείων και φορέων, οι οποίες προέκυψαν
από πρόσφατες διοικητικές µεταβολές.
Άρθρο 20
Η εµπειρία της εφαρµογής των βασικών ρυθµίσεων για
την διακίνηση ναρκωτικών, οι περιεχόµενες στην Απόφαση – πλαίσιο 2004/757 ΔΕΥ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατευθυντήριες γραµµές, καθώς και η ανάγκη διεύρυνσης των απειλούµενων ποινών ώστε να παρέχονται στο
δικαστήριο τα αναγκαία περιθώρια για την επιµέτρηση
ποινής ανάλογης προς την βαρύτητα του εγκλήµατος
συνηγορούν για τα ακόλουθα:
Τυποποιείται ως βασικό έγκληµα (άρθρο 20) η παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (ΑΠ 246/1999, Ποινικά
Χρονικά 1999, σελ. 1017), χαρακτηρίζεται κακούργηµα
και τιµωρείται µε κάθειρξη και, σωρευτικά, µε χρηµατική
ποινή, ενώ διατηρούνται µε βελτιώσεις οι ήδη προβλεπόµενες (α. 36 επ.) παρεπόµενες ποινές και µέτρα ασφαλείας (απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος, δήµευση,
απαγόρευση διαµονής). Εντελώς άσκοπη και ανορθολογική κρίθηκε η διατήρηση ως εγκλήµατος της από αµέλεια διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Κρίθηκε αναγκαίο να τυποποιείται το βασικό έγκληµα
διακίνησης ναρκωτικών (κακούργηµα) µε τον λιτότερο
δυνατό τρόπο, µε νοµοτεχνική αρµονία προς τους συνήθεις κυρωτικούς κανόνες του ποινικού δικαίου. Προς αυτό, αντί της παρωχηµένων εποχών παραθετικής διατύπωσης πολυάριθµων τρόπων τέλεσης, η οποία, πέραν
του πολυσχιδούς της έκφρασης, ενέχει και τον κίνδυνο
να µην είναι η παράθεση εξαντλητική, προτιµήθηκε η
χρησιµοποίηση της λέξης «παράνοµα διακινεί» στον κυρωτικό κανόνα και ακολούθως σε ερµηνευτική παράγραφο παρατέθηκαν ενδεικτικά οι τρόποι τέλεσης, όπως αυτοί προβλέπονται στον ισχύοντα προς τροποποίηση νόµο, ώστε να µην υπάρξουν πρακτικά προβλήµατα διαχρονικού δικαίου στις πράξεις που θα έχουν τελεστεί
πριν την ισχύ της νέας διάταξης. Με τον τρόπο αυτό καταστρώνεται ένα υπαλλακτικώς µικτό έγκληµα, παράλληλα δε επιλύεται οριστικά και το ζήτηµα της τέλεσης
περισσότερων πράξεων διακίνησης αναφορικά µε την ίδια ποσότητα ναρκωτικών.
Άρθρο 21
Τυποποιούνται πέριξ του βασικού εγκλήµατος διακίνησης προνοµιούχες (άρθρο 21), διακεκριµένες (άρθρο 22)
και ιδιαίτερα διακεκριµένες (άρθρο 23) περιπτώσεις. Κατά την τυποποίηση των παραλλαγών λήφθηκε κατά το
δυνατόν υπόψη και ακολουθήθηκε η ορολογία της ισχύουσας νοµοθεσίας, ώστε να διευκολύνεται ο εφαρµοστής του δικαίου και να ελαχιστοποιούνται οι κραδασµοί
από την νοµοθετική µεταβολή. Αναφορικά µε τις περιπτώσεις που εντάχθηκαν στις παραλλαγές, προνοµιούχες και διακεκριµένες, ελήφθησαν υπόψη και τα όσα συ-

νιστώνται στην απόφαση – πλαίσιο 2004/757 ΔΕΥ του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προνοµιούχες
παραλλαγές πληµµεληµατικής βαρύτητας τυποποιούνται οι πράξεις διακίνησης µικροποσότητας ναρκωτικών,
η προµήθευση οικείου και το «κέρασµα». Λόγοι της ηπιότερης αυτής µεταχείρισης είναι αντίστοιχα, η ιδιαίτερα
µικρή απαξία – επικινδυνότητα της συµπεριφοράς, σε
συνδυασµό µε την πιεστική ανάγκη εξασφάλισης της καθηµερινής δόσης του δράστη, η έλλειψη σκοπού κέρδους και η ψυχολογική πίεση που ασκείται στο δράστη από τον οικείο ή τον άλλο χρήστη. Στο ίδιο άρθρο προσδιορίζονται και τα κριτήρια παραδοχής του ότι η διάθεση
γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον τρίτο, παραπέµποντας στο άρθρο 29 (είδος, καθαρότητα και ποσότητα
ουσίας σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη, όπως αυτές προκύπτουν από τον χρόνο που κάνει
χρήση, την συχνότητα και την ηµερήσια δόση του).
Άρθρο 22
Στις διακεκριµένες παραλλαγές απειλείται κάθειρξη
τουλάχιστον 10 ετών (10 – 20 έτη) και σωρευτικά χρηµατική ποινή από 50.000 µέχρι 500.000 ευρώ. Εντάσσονται
ουσιαστικά περιπτώσεις που διακρίνονταν και µε τον ισχύοντα νόµο και ειδικότερα η τέλεση διακίνησης από υπάλληλο που νόµιµα ασχολείται µε τα ναρκωτικά, για διευκόλυνση ή απόκρυψη άλλων κακουργηµάτων, σε ευαίσθητους χώρους (στρατόπεδα, καταστήµατα κράτησης,
σχολεία κ.λπ.). Όπως επίσης περιπτώσεις που ο δράστης
τελεί την πράξη µε σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή µεταχειριζόµενος µε οποιοδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο, όταν ενεργεί στα πλαίσια εγκληµατικής οργάνωσης (άρ. 187 και 187 Α του Π.Κ.),
καθώς επίσης και όταν ο δράστης είναι υπότροπος. Ακόµη, περιπτώσεις όπου ο δράστης αναµιγνύει ναρκωτικά
µε τρόφιµα κ.λπ. ή είναι φαρµακοποιός και χορηγεί εν
γνώσει του ναρκωτικά παράνοµα ή γιατρός που εκδίδει,
χωρίς ιατρική ένδειξη, συνταγή για ναρκωτικά ή ουσίες
για να παρασκευαστούν ναρκωτικά. Οι λόγοι της αυξηµένης απαξίας των εν λόγω πράξεων εντοπίζονται είτε
στην ιδιαίτερη ευθύνη του δράστη (υπάλληλος, γιατρός
κ.λπ.), είτε στην αυξηµένη επικινδυνότητα της πράξης
του και ειδικότερα αναφορικά µε τον τόπο διακίνησης
(π.χ. σχολεία), το πλαίσιο τέλεσής της (εγκληµατική οργάνωση), τον σκοπό της (π.χ. διευκόλυνση άλλου κακουργήµατος, πρόκληση χρήσης σε ανήλικο πρόσωπο) ή
τον επικίνδυνα συγκαλυµµένο τρόπο της (ανάµιξη µε
τρόφιµα). Τα διακεκριµένα αυτά κακουργήµατα δεν απαιτούν οποιαδήποτε κρίση αναφορικά µε την ποσότητα και
συνεπώς υπάγονται ρητά στο παρόν άρθρο (αναφέρονται και οι πράξεις του άρθρου 21) και περιπτώσεις µικροποσότητας κ.λπ., που θα µπορούσαν να υπαχθούν
στις προνοµιούχες παραλλαγές, οι οποίες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, τιµωρούνται
ως διακεκριµένα κακουργήµατα.
Άρθρο 23
Εδώ τυποποιούνται ιδιαίτερα διακεκριµένες περιπτώσεις διακίνησης, που τιµωρούνται µε την εσχάτη των
ποινών (ισόβια κάθειρξη) ή µε πρόσκαιρη κάθειρξη 10-20
ετών και χρηµατική ποινή που µπορεί να φτάσει τις
600.000 ευρώ. Η διαφοροποίηση από την ισχύουσα ρύθµιση, ως προς το ύψος της ποινής έγκειται στην παροχή
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στον δικαστή της ευχέρειας να αποφύγει, κατά την επιµέτρηση, την εσχάτη των ποινών και να δύναται σε περιπτώσεις ελάσσονος απαξίας ή σε δράστες όχι ιδιαίτερα
επικίνδυνους να επιβάλλει κάθειρξη από 10 µέχρι 20 έτη.
Η απειλή τέτοιας ποινικής κύρωσης (ισόβια ή πρόσκαιρη
κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών) είναι συνήθης και στα
κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα του Ποινικού Κώδικα. Πάντως η µόνο κατά το minimum ηπιότερη ποινική κύρωση
αντισταθµίζεται απόλυτα και από την απαγόρευση ηπιότερης αντιµετώπισης του εξαρτηµένου δράστη αυτών
των ιδιαίτερα διακεκριµένων εγκληµάτων, ο οποίος πλέον δεν θα έχει µειωµένο πλαίσιο ποινής, αλλά πλήρη
ποινή.
Οι περιπτώσεις που τιµωρούνται µε το άρθρο αυτό είναι:
- Η διακίνηση µε χρήση όπλων, ή η χρήση όπλων προκειµένου να αποφευχθεί η σύλληψη των δραστών των εγκληµάτων διακίνησης των άρθρων 20 και 22, λόγω της
αυξηµένης επικινδυνότητας της συµπεριφοράς και της
αντίστοιχης συµπροσβολής της δηµόσιας τάξης.
- Η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που προκαλούν βαριές βλάβες στην υγεία, εφόσον πράγµατι προκλήθηκαν
βλάβες ή και θάνατος. Πρόκειται για εκ του αποτελέσµατος χαρακτηριζόµενο έγκληµα (άρθρο 29 ΠΚ) και συνεπώς δεν απαιτείται να αποδειχθεί δόλος του δράστη για
τις προκληθείσες σωµατικές βλάβες ή τον προκληθέντα
θάνατο, αλλά αρκεί και η αµέλειά του για αυτές, αρκεί να
έχει δόλο για την διακίνηση τόσο επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών.
- Η κατ΄ επάγγελµα µεγαλοδιακίνηση ή χρηµατοδότηση µεγαλοδιακίνησης ναρκωτικών. Η επικινδυνότητα του
δράστη θα πρέπει να προκύπτει, πέραν της κατ΄ επάγγελµα τέλεσης, σωρευτικά και από την µεγάλη ποσότητα των διακινούµενων ναρκωτικών, η οποία προσδιορίζεται, για λόγους αντικειµενικότητας και οµοιόµορφης εφαρµογής του νόµου, από το ύψος του οικονοµικού οφέλους (50.000 ευρώ) που αντικειµενικά είναι πρόσφορο
να προσποριστεί στο δράστη από τη διακίνηση της συγκεκριµένης ποσότητας των ναρκωτικών. Έτσι αποφεύγεται η χρήση αόριστων εννοιών όπως λ.χ. ο όρος «ιδιαίτερα µεγάλη ποσότητα», που ενέχουν κινδύνους διαφορετικού προσδιορισµού της µεγάλης ποσότητας από διάφορα δικαστήρια. Ακόµη, πρέπει να σηµειωθεί, ότι αν η
κατ΄ επάγγελµα τέλεση µπορούσε από µόνη της να επισύρει την ισόβια κάθειρξη, χωρίς να απαιτείται σωρευτικά και η µεγάλη ποσότητα, θα υπήρχε ο κίνδυνος καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη µικροδιακινητών που δρουν κατ΄
επάγγελµα, δηλαδή σε ποινή δυσανάλογη και υπερβολική µε την απαξία της πράξης τους.
Άρθρο 24
Εδώ τιµωρούνται σε πληµµεληµατική µορφή πράξεις
που δεν συνιστούν µεν διακίνηση, αλλά προωθούν τη
διάδοση της χρήσης ναρκωτικών. Εξαιρούνται ρητά, όπως και στον ισχύοντα νόµο, οι επιστηµονικές κ.λπ. κρίσεις, ενώ η πράξη γίνεται κακουργηµατική, αν τελείται
κατ΄ επάγγελµα και µε σκοπό το κέρδος.
Άρθρο 25
Διατηρείται η ποινικοποίηση µε πληµµεληµατικό χαρακτήρα της οδήγησης µεταφορικού µέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών και καταστρώνονται εγκλήµατα

(πληµµελήµατα ή κακουργήµατα) εκ του αποτελέσµατος
(άρ. 29 Π.Κ.) όταν η πράξη είχε ένα περαιτέρω αποτέλεσµα.
Άρθρο 26
Διατηρείται η διοικητική ευθύνη των νοµικών προσώπων και η πρόβλεψη των αντίστοιχων διοικητικών ποινών.
Άρθρο 27
Στο άρθρο 27 του παρόντος σχεδίου νόµου παραµένουν τα ευνοϊκά µέτρα υπέρ όσων µεταµεληθέντων δραστών των εγκληµάτων περί τα ναρκωτικά (άρθ. 20 έως
και 23) αποφασίζουν να συνδράµουν ουσιαστικά στην εξάρθρωση εγκληµατικών δικτύων και στη σύλληψη εµπόρων ναρκωτικών, των οποίων η δράση είναι για την
κοινωνία καταδήλως επαχθέστερη από την δική τους. Ενώ στο ισχύον άρθρο 27 ν. 3459/2006 η ευνοϊκότερη µεταχείριση περιοριζόταν στον δράστη των βασικών εγκληµάτων, τώρα εισάγεται µια σηµαντική καινοτοµία.
Προβλέπεται, δηλαδή, η ισχύς των ευνοϊκών µέτρων και
για τους δράστες, χωρίς µάλιστα πρόταση του εισαγγελέα και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις των σχετικών εγκληµάτων (άρθρα 22, 23). Η νέα πρόβλεψη σκοπεί στην
άντληση σηµαντικών πληροφοριών για τη σύλληψη ατόµων υψηλοτέρου επιπέδου εγκληµατικής δράσης.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στον µεταµεληθέντα,
εφ΄ όσον κριθεί (και όχι απλώς εφόσον πιθανολογείται
όπως ισχύει τώρα) ότι παρέσχε πληροφοριακά δεδοµένα, πριν από την αµετάκλητη καταδίκη του, τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά είτε στην εξάρθρωση εγκληµατικής
οργάνωσης, είτε στην σύλληψη εµπόρων ναρκωτικών µε
σηµαντικότερη θέση στη δοµή τέτοιων οργανώσεων και
µε δραστηριότητα µεγαλύτερης απαξίας από τη δική
του, αναγνωρίζεται υποχρεωτικά ελαφρυντική περίσταση από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεσή του.
Παράλληλα, το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει και αναστολή εκτέλεσης της ποινής για διάστηµα από δύο (2) έως είκοσι (20) έτη, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των όρων του ΠΚ για τις ποινές που αναστέλλονται (αρ. 99 επ.
Π.Κ). Όµως, ακόµη και µετά την αµετάκλητη καταδίκη
παρέχεται δυνατότητα στον µεταµεληθέντα, σύµφωνα
µε την νέα παράγραφο 5, η οποία προστίθεται στο παρόν
άρθρο, να απολυθεί από τις φυλακές, έστω και αν δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υφ΄ όρον απόλυσής
του κατά το άρθρο 105 Π.Κ..
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της ποινικής του δίωξης και προσωρινής απελευθέρωσης του µεταµεληθέντος, για όσο χρόνο απαιτείται η συνεργασία του µε τις Διωκτικές Αρχές,
όχι αυτόµατα όπως υπονοείται στο ισχύον άρθρο 27
παρ. 2, αλλά εφ΄ όσον κρίνεται αναγκαία η παρουσία του
για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχει. Η
προσωρινή αποφυλάκιση γίνεται µε έκδοση Βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, µετά από πρόταση του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών. Η δυνατότητα αυτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, αίρεται µε ανάκληση
του Βουλεύµατος του Δικαστικού Συµβουλίου και µε συνέχιση της ποινικής δίωξης του υπαιτίου, όπως και στο ισχύον άρθρο 27 παρ. 3.
Η παράγραφος 4 προβλέπει την διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή πληροφοριών και την σχετική
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µε αυτές γνώση του αρµόδιου Δικαστικού Συµβουλίου ή
Δικαστηρίου που δεν προβλέπεται στον ισχύοντα Κώδικα. Συγκεκριµένα, οι παρεχόµενες πληροφορίες αποτυπώνονται σε έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα, που
συντάσσεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 148 Κ.Π.Δ.,
η οποία αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τις υποθέσεις
ναρκωτικών Εισαγγελέα Εφετών, προκειµένου να λάβει
γνώση, ενώ για την διασφάλιση της προστασίας του µεταµεληθέντος παραµένει µυστική και φυλάσσεται σε ειδικό αρχείο της Εισαγγελίας Εφετών. Για τον ίδιο λόγο,
λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου της µόνο τα µέλη
του αρµόδιου να κρίνει την συνδροµή των όρων εφαρµογής και χορήγησης των προαναφεροµένων ευεργετηµάτων Δικαστικού Συµβουλίου ή Δικαστηρίου, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα γνωστοποιήσεως της ταυτότητας
του µεταµεληθέντος στους τυχόν συλληφθέντες που αποτελούσαν υποκείµενα των πληροφοριών. Αυτό δεν
συνεπάγεται ωστόσο περιορισµό των υπερασπιστικών
δικαιωµάτων των υποκειµένων των πληροφοριών αυτών,
καθώς η σχετική έκθεση εξέτασης δεν περιλαµβάνεται
στη δικογραφία που τους αφορά, και δεν λαµβάνουν
γνώση αυτής οι Δικαστές που θα τους κρίνουν. Η συνδροµή των όρων εφαρµογής και χορηγήσεως των ευεργετηµάτων εξετάζεται από το αρµόδιο Δικαστικό Συµβούλιο ή το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 28
Στο άρθρο 28 του παρόντος νόµου προβλέπεται η συγκαλυµµένη δράση αστυνοµικών ή άλλων προσώπων (ιδιωτών), µε την οποία καθίσταται εφικτή η «εκ των έσω»
παρακολούθηση της εγκληµατικής δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών εγκληµάτων διακίνησης ναρκωτικών, και
µε την οποία επιδιώκεται η απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων, πάντα όµως υπό την έγκριση των αρµοδίων Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών, ώστε να ενισχύεται
το αδιάβλητο των ενεργειών των ελεγκτικών οργάνων.
Η ειδική αυτή δράση, η οποία εφαρµόζεται ευρέως από
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς παγκοσµίως αποτελεί ήδη ισχύον δίκαιο της χώρας µας και, ουσιαστικά, δεν εισάγεται κάποια νέα ρύθµιση, αλλά βελτιώνεται η ήδη ισχύουσα, τόσο ως προς τον τρόπο υλοποιήσεώς της και
την αποτελεσµατικότητά της, όσο και ως προς τις εγγυήσεις εφαρµογής της.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, όπως και του προϊσχύσαντος, καθιερώνεται λόγος
άρσης του αδίκου για τα όργανα των Διωκτικών Αρχών ή
ιδιωτών που δρουν υπό συγκαλυµµένη ιδιότητα, και καθορίζεται το εύρος του πλαισίου ενεργειών τους, ώστε
να αποφεύγονται πλέον ερµηνευτικές δυσκολίες που ανέκυπταν κατά το παρελθόν, αναφορικά µε το επιτρεπόµενο όριο αυτών. Δύνανται δηλαδή να ενεργούν υπό συγκεκριµένες ιδιότητες, του αγοραστή, µεσολαβητή, µεταφορέα ή φύλακα ναρκωτικών, χωρίς όµως να αποκλείεται η δράση τους και υπό άλλες ιδιότητες, αλλά υπό την
περιοριστική ρήτρα, ότι από τις ενέργειες αυτές «δεν
δηµιουργούνται ή δεν επιτείνονται κίνδυνοι για τρίτα
πρόσωπα». Παρέχεται έτσι η ευχέρεια ελέγχου ενός µεγάλου εύρους του φάσµατος της δράσεως των εγκληµατικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα οριοθετείται και το
εύρος των ενεργειών των υπό συγκαλυµµένη ιδιότητα
δρώντων, αποκλειοµένων έτσι, εκ µέρους τους, σε κάθε
περίπτωση, πράξεις διάθεσης ναρκωτικών ή ενέργειες
των οποίων τα αποτελέσµατα είναι ανέλεγκτα. Έτσι, επί

παραδείγµατι, δεν περιορίζονται οι υπό συγκαλυµµένη ιδιότητα ενεργούντες να δρουν ως συσκευαστές ναρκωτικών, δεν µπορούν όµως να ενεργούν ως πωλητές ή να
συντάσσουν συνταγογραφήσεις. Η έννοια του «υποψηφίου» κάποιας από τις παραπάνω ενέργειες, που προεβλέπετο στην προϊσχύσασα διάταξη της παραγράφου 1,
καθιστούσε σε πολλές περιπτώσεις τον ρόλο του υπό
συγκάλυψη δρώντος ανενεργό, αφού περιοριζόταν στο
επίπεδο µόνον της πληροφοριακής κάλυψης και δεν
µπορούσε να επεκταθεί σε ενέργειες οι οποίες ούτως ή
άλλως θα εκπληρώνονταν από κάποιο συµµέτοχο των αδικηµάτων αυτών, όπως επί παραδείγµατι, η µεταφορά
ναρκωτικών. Η απαίτηση της «παθητικής» στάσης του υπό συγκαλυµµένη ιδιότητα δρώντος είναι δεδοµένη ως
προς την προαπόφαση του δράστη να τελέσει κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα. Εγγύηση των ενεργειών
της συγκαλυµµένης δράσης αποτελεί πλέον η προϋπόθεση τηρήσεως της διαδικασίας του άρθρου 253Α
Κ.Π.Δ., δηλαδή η εκτέλεση τέτοιων ενεργειών υπό Εισαγγελική και Δικαστική έγκριση.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η δράση των διεισδυτών µε διαφορετικά στοιχεία της ταυτότητας ή ιδιότητάς
τους, από τα πραγµατικά, ώστε να διευκολύνεται η αποστολή τους και παράλληλα να προστατεύεται η ιδιωτική
τους ζωή. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη της δυνατότητας εκ µέρους των ελεγκτικών οργάνων να ενεργούν
συναλλαγές, εµπορικές ή άλλες, απαιτούµενες κατά την
διεισδυτική αποστολή τους. Η όλη διαδικασία για τον εφοδιασµό των ελεγκτικών οργάνων ή των ιδιωτών µε αναγκαία στοιχεία, η έγκριση για την διενέργεια συναλλαγών και τα απαιτούµενα για αυτές χρηµατικά ποσά ανατίθεται µε Υπουργική Απόφαση στις αντίστοιχες Αρχές και Υπηρεσίες της Διοίκησης.
Η παράγραφος 3 καταργείται και στην θέση της εισάγεται η ειδική ανακριτική πράξη της καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας µε συσκευές ήχου ή εικόνας ή µε άλλα ειδικά τεχνικά µέσα,
δηλαδή η οπτική ή ηχητική αποτύπωση της εγκληµατικής
δραστηριότητας του καθ΄ ου η ανακριτική πράξη και των
σχετιζοµένων µε αυτήν επαφών του, προκειµένου για να
χρησιµοποιηθεί το υλικό ως αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης
δηµόσιας αρχής. Για την εκπλήρωση και αυτής της ειδικής πράξης προβλέπονται δικαστικές εγγυήσεις (Εισαγγελική Διάταξη και έκδοση Βουλεύµατος του αρµοδίου
δικαστικού Συµβουλίου), όπως περιγράφονται στο άρθρο
253Α Κ.Π.Δ..
Άρθρο 29
Σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς επέρχεται µε το νέο νόµο στο
ζήτηµα της αντιµετώπισης του χρήστη ναρκωτικών ουσιών.
Μέχρι σήµερα η χρήση ναρκωτικών ήταν κατ΄ αρχήν
αξιόποινη πράξη και ο χρήστης τιµωρούνταν µε µια ήπια
πληµµεληµατικού χαρακτήρα ποινή (φυλάκιση µέχρις ενός έτους), εκτός εάν ήταν συµπτωµατικός χρήστης και
οι περιστάσεις, κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση σε
συνδυασµό µε την προσωπικότητα του δράστη δικαιολογούσαν την πρόβλεψη ότι δεν είναι πιθανό να επαναληφθεί η πράξη στο µέλλον. Σε αυτή την περίπτωση µπορούσε το δικαστήριο να κρίνει την πράξη ατιµώρητη.
Με το νέο νόµο, τόσο η χρήση ναρκωτικών ουσιών ό-
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σο και οι αναγκαία συνεχόµενες µε αυτήν πράξεις της
προµήθειας και κατοχής ναρκωτικών προς ιδίαν αποκλειστική χρήση του προσώπου δεν αποτελούν αξιόποινη
πράξη και δεν τιµωρούνται. Τιµωρείται όµως µε µια πταισµατική ποινή (κράτηση µέχρι τριών µηνών ή πρόστιµο
µέχρι πεντακοσίων ευρώ) η καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε αριθµό ή έκταση που δικαιολογούνται για την αποκλειστική χρήση του δράστη.
Η αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών
και των υποστηρικτών - συνοδευτικών αυτής πράξεων
της προµήθειας και κατοχής, που προβλέπει το σχέδιο
νόµου, υπαγορεύθηκε από την σκέψη ότι η χρήση ναρκωτικών αποτελεί πράξη αυτοπροσβολής του εννόµου αγαθού από τον φορέα του. Κρίθηκε ότι για λόγους συνέπειας θα έπρεπε η πράξη αυτή να αντιµετωπισθεί από
τον νοµοθέτη και στο νόµο για τα ναρκωτικά µε τον ίδιο
τρόπο που αντιµετωπίζει η νοµοθεσία µας άλλες αυτοπροσβολές. Προς τεκµηρίωση τούτου, αρκεί να αναφέρει κάποιος εδώ ότι ο αποπειρώµενος λ.χ. τον αυτοχειριασµό του, καθώς επίσης και ο «αιχµάλωτος» άλλων όχι λιγότερο επικίνδυνων και βλαπτικών για την υγεία εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ, τσιγάρο) παραµένουν
ατιµώρητοι.
Η αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών,
δεν σηµαίνει βέβαια ότι η χρήση µπορεί να γίνεται δηµοσίως και σε κοινή θέα. Μια τέτοια πράξη κρίθηκε ευλόγως ότι εµφανίζει ένα κάποιο εγκληµατικό άδικο και πρέπει να τιµωρείται.
Άξια ιδιαίτερης µνείας είναι η καινοτοµία που εισάγεται µε την παράγραφο 4 στο άρ. 29 του νόµου για τα
ναρκωτικά, σύµφωνα µε την οποία τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, όποιος καταρτίζει πλαστή ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και όποιος
νοθεύει ή χρησιµοποιεί µια τέτοια συνταγή µε σκοπό να
χρησιµοποιήσει ο ίδιος τα σχετικά ναρκωτικά.
Άρθρο 30
Οι διατάξεις των άρθρων 30 έως και 35 του σχεδίου ασχολούνται µε την µεταχείριση των εξαρτηµένων δραστών. Η εξάρτηση µπορεί να εµφανίζεται είτε σε σωµατικό είτε και σε ψυχικό επίπεδο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις ουσίες που περιγράφονται στο άρθρο 1. Η σωµατική εξάρτηση εµφανίζεται ως αποτέλεσµα µιας προσαρµοστικής κατάστασης στην λήψη µιας ουσίας και εκδηλώνεται µε έντονες σωµατικές διαταραχές όταν η χορήγηση αυτή διακοπεί. Οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονται ως σύνδροµο αποστέρησης ή αποχής. Η κατάσταση
αυτή, υποχωρεί όταν χορηγηθεί και πάλι η ίδια ουσία ή
άλλη παρόµοιας φαρµακολογικής δράσης (διασταυρούµενη εξάρτηση). Η ψυχική εξάρτηση χαρακτηρίζεται από
διάθεση για την συνέχιση λήψης της ουσίας προκειµένου έτσι να αναπαραχθεί κάποια «ευχάριστη» διέγερση
του θυµικού (Λ.Κοτσαλή-Μ.Μαργαρίτη-Ι.Φαρσεδάκη,
Ναρκωτικά. Κατ΄ άρθρο ερµηνεία του ν. 3459/2006, εκδ.
Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, σελ. 325, Ν.Παρασκευόπουλου-Κ.Κοσµάτου, Ναρκωτικά, Κατ΄ άρθρο ερµηνεία
των ποινικών και δικονοµικών διατάξεων του Κώδικα νόµων για τα Ναρκωτικά-ν. 3459/2006, εκδ. Σάκκουλα, β΄
έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 167 επ.).
Βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την κατάφαση ή µη
της εξάρτησης του κατηγορουµένου κατά την ισχύουσα
νοµοθεσία (άρθρο 30 ν. 3459/2006) αποτέλεσε η έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης. Ωστόσο η αµιγώς ιατρική διά-

γνωση της εξάρτησης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι
στην πράξη δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία (π.χ. λόγω αδυναµίας κλινικού ελέγχου επί 5νθήµερο µε την εισαγωγή
του κατηγορουµένου σε νοσηλευτικό ίδρυµα, η οποία αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ορθή χρήση των
εννέα κριτηρίων που προβλέπει η υπ΄ αριθµ. Α2
Β/3892/1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λόγω εγγενών υλικοτεχνικών ελλείψεων), έχουν δηµιουργήσει µέχρι σήµερα αρκετές αποδεικτικές δυσχέρειες. Βάσιµα λοιπόν θα µπορούσε να
υποστηριχθεί ότι η ανυπαρξία ουσιαστικών στοιχείων
που σχετίζονται µε τη νόµιµη διαδικασία διενέργειάς της
προσδίδουν σήµερα στην ιατροδικαστική πραγµατογνωµοσύνη τον χαρακτήρα ενός ατελούς και πολλές φορές
άκυρου αποδεικτικού µέσου.
Ας σηµειωθεί επίσης ότι η πρόβλεψη για άµεση λήψη
δειγµάτων σωµατικών υγρών (ούρων και αίµατος) και τυχόν άλλου βιολογικού υλικού του κατηγορουµένου για
διενέργεια τοξικολογικής ανάλυσης και εργαστηριακού
ελέγχου, είναι πρόσφορη µόνο για την διαπίστωση της
πρόσφατης χρήσης και όχι για την διαπίστωση της εξάρτησης του κατηγορουµένου. Η διάγνωση της εξάρτησης
του κατηγορουµένου, ως στοιχείο που οδηγεί σε µείωση
της ευθύνης του, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την
ποινική µεταχείρισή του και ως εκ τούτου συστατικό
στοιχείο της «δίκαιης δίκης» που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Συνεπώς στο πλαίσιο αυτό βασική προϋπόθεση
και απόλυτη συνθήκη αποτελεί η χρήση κάθε αποδεικτικού µέσου που συνηγορεί για την εξάρτησή του. Ως εκ
τούτου η ισότιµη (µαζί µε την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης) ύπαρξη και άλλων αποδεικτικών µέσων για την
διάγνωση της εξάρτησης του κατηγορουµένου είναι επιβεβληµένη.
Με την προτεινόµενη στο παρόν σχέδιο τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 30 δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο της ουσίας να απεγκλωβιστεί από την χρήση ενός και µοναδικού (και πολλές φορές ατελούς) αποδεικτικού µέσου και να συνεκτιµήσει ισότιµα και άλλα αποδεικτικά µέσα, όπως είναι τα έγγραφα που αναφέρονται
είτε σε συµµετοχή και παρακολούθηση από τον κατηγορούµενο συµβουλευτικών και θεραπευτικών προγραµµάτων αναγνωρισµένων υπηρεσιών απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ,
ΨΝΑ, ΨΝΘ) ή χορήγησης υποκαταστάτων ή ανταγωνιστικών στα οπιοειδή ουσιών (ΟΚΑΝΑ), είτε σε περίθαλψη για παθήσεις συνδεόµενες µε την χρήση ναρκωτικών
ουσιών (όπως λ.χ. ηπατίτιδα, AIDS, πνευµονικό οίδηµα ή
πιστοποιήσεις υγειονοµικών επιτροπών), είτε σε ψυχολογικά και κοινωνικά δεδοµένα που αφορούν τον κατηγορούµενο (όπως λ.χ. πιστοποιήσεις από κοινωνικές υπηρεσίες και οργανισµούς), είτε σε ευρήµατα εργαστηριακών εξετάσεων που αποκαλύπτουν χρήση ναρκωτικών για µακρόχρονες περιόδους. Επίσης ως αποδεικτικό
µέσο για την κατάφαση της εξάρτησης του κατηγορουµένου µπορεί να χρησιµοποιηθεί έγγραφη πιστοποίηση
αναφορικά µε την εντός των σωφρονιστικών καταστηµάτων σωµατική αποτοξίνωση και παρακολούθηση ειδικού
συµβουλευτικού προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 34 του Σχεδίου.
Παράλληλα σε κάθε φάση της ποινικής διαδικασίας
παρέχεται η δυνατότητα να διαταχθεί ιατροδικαστική
πραγµατογνωµοσύνη, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από
αίτηµα του κατηγορουµένου, προκειµένου να καθοριστεί
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αν πράγµατι υπάρχει εξάρτηση, όπως επίσης και το είδος (σωµατική ή ψυχική) και η βαρύτητα αυτής (χρόνος,
εξαρτησιογόνα ουσία, απαιτούµενη ηµερήσια δόση).
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τεκµήριο για την εξάρτηση του κατηγορουµένου έχει εισαχθεί στην διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του σχεδίου, σύµφωνα µε την
οποία η βεβαίωση ολοκλήρωσης εγκεκριµένου κατά νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης, οδηγεί υποχρεωτικά στην κρίση ότι κατά την εισαγωγή του κατηγορουµένου για θεραπεία, αυτός είχε αποκτήσει την έξη
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Με βάση τον ισχύοντα Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 3811/2009, προκύπτει πλέον σαφώς ότι το στοιχείο της εξάρτησης του κατηγορουµένου αποτελεί κατ΄
ουσίαν λόγο άρσης ή µείωσης του καταλογισµού του
δράστη, που πρέπει να οδηγεί είτε σε απαλλαγή είτε σε
µείωση ποινής (Ν.Παρασκευόπουλου, Η καταστολή της
διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, 3η έκδοση, εκδ.
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 202 επ.,
Σ.Παύλου, Ναρκωτικά. Δογµατικά και ερµηνευτικά προβλήµατα των ποινικών διατάξεων του Κώδικα Νόµων για
τα Ναρκωτικά, 3η έκδοση, εκδ. Π.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα
2008, σελ. 262 επ.).. Ως εκ τούτου και το παρόν σχέδιο
ακολουθεί σε γενικές γραµµές τις ισχύουσες προβλέψεις του ν. 3459/2006, ως εξής (άρθρο 30 παρ. 4):
α. Αν πρόκειται για εξαρτηµένο που τέλεσε πράξη του
άρθρου 29 παρ. 1 και 2, αυτός παραµένει ατιµώρητος.
β. Αν πρόκειται για εξαρτηµένο που τέλεσε τις βασικές
πράξεις διακίνησης του άρθρου 20, αυτός τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
γ. Αν πρόκειται για εξαρτηµένο που τέλεσε τις προνοµιούχες µορφές διακίνησης του άρθρου 21, αυτός τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος.
δ. Αν πρόκειται για εξαρτηµένο που τέλεσε τις διακεκριµένες µορφές διακίνησης του άρθρου 22, αυτός τιµωρείται µε πρόσκαιρη κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη.
Δεδοµένων των κριτηρίων που αναπτύχθηκαν παραπάνω για την διάγνωση της εξάρτησης, καθώς και των αυξηµένων προϋποθέσεων για τη συνδροµή των επιβαρυντικών περιστάσεων διακίνησης, προκρίθηκε να µην υπάρξει ειδική πρόβλεψη για µειωµένο πλαίσιο ποινής
στους εξαρτηµένους που τέλεσαν τις πράξεις του άρθρου 23, ως προς τους οποίους θα ισχύει συνεπώς το
πλήρες πλαίσιο ποινής.
Για την αποφυγή παρερµηνειών επαναλαµβάνεται µε
σαφήνεια ότι ο κατά νόµο ποινικός χαρακτήρας των πράξεων που τελέστηκαν από εξαρτηµένο δράστη κρίνεται
µε βάση την απειλούµενη στο νόµο ποινή, συνεπώς η νοµοθετική πρόβλεψη για πληµµεληµατική ποινή του εξαρτηµένου διακινητή συνεπάγεται και τον αντίστοιχο χαρακτήρα της πράξης του (άρθρο 30 παρ. 5).
Άρθρο 31
Με τα προτεινόµενα άρθρα 31-35 εισάγονται δύο καινοτοµίες: α) καθιερώνεται ένα δικαίωµα στην θεραπεία,
δηλαδή στην απεξάρτηση, του εξαρτηµένου κρατούµενου, και β) προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών µέτρων απεξάρτησης από το δικαστήριο.
Όπως προαναφέρθηκε, η ουσιαστική µεταχείριση του
εξαρτηµένου δράστη θα πρέπει να έχει ως βασική αφετηρία την θεραπευτική του προσέγγιση (µε την αυτονόητη συναίνεσή του), ενώ η συνεπής παρακολούθηση και
ολοκλήρωση θεραπευτικών προγραµµάτων απεξάρτη-

σης, ως ουσιαστικό στοιχείο αντεγκληµατικής πολιτικής
για τα ναρκωτικά, θα πρέπει να µειώνει τις δυσµενείς συνέπειες µιας ποινικής καταδίκης. Ήδη οι διατάξεις των
άρθρων 31 και 32 του ν. 3459/2006 προέβλεπαν ευεργετικά µέτρα για όσους εξαρτηµένους δράστες παρακολουθούσαν ή ολοκλήρωναν θεραπευτικά προγράµµατα
απεξάρτησης. Ωστόσο η πολυπλοκότητα των ρυθµίσεων
αυτών (οι οποίες άλλωστε προέκυψαν σταδιακά µε διάφορες νοµοθετικές µεταβολές και ενσωµατώθηκαν στη
νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπως µε τους ν. 2161/1993,
ν. 2331/1995, ν. 2408/1996, ν. 2479/1997, ν. 2721/1999,
του ν. 3189/2003) καθιστούσαν σπάνια την εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων.
Ως εκ τούτου το παρόν σχέδιο υιοθέτησε τις περισσότερες από τις ρυθµίσεις αυτές, τις οποίες και κατατάσσει
σε όλο το φάσµα της ποινικής διαδικασίας αλλά και στο
πεδίο της έκτισης της ποινής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα προβλεπόµενα ευεργετικά µέτρα συνεχίζουν να
υπάγονται όχι µόνο οι εξαρτηµένοι δράστες πράξεων
του νόµου περί ναρκωτικών, αλλά και οι εξαρτηµένοι
δράστες εγκλήµατος που φέρεται ότι τελέσθηκε για να
διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς είναι
γνωστό ότι η ανάγκη του εξαρτηµένου για εύρεση πόρων για την εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας για
καθηµερινή χρήση τον ωθεί στην τέλεση άλλων εγκληµάτων (κυρίως κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας). Με
βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε να µειωθεί ο αριθµός
των ήδη προβλεπόµενων εξαιρέσεων αποκλειοµένης
της δυνατότητας εφαρµογής των µέτρων σε εγκλήµατα
µεγάλης απαξίας, όπως είναι οι επιβαρυντικές περιστάσεις διακίνησης ναρκωτικών κατά το άρθρο 23 του σχεδίου καθώς και των εγκληµάτων που προβλέπονται στα
άρθρα 187 Α, 299, 310 παρ. 3, 311, 322, 323, 324, 336 και
380 παρ. 2 του Π.Κ..
Στα άρθρα 31-35 του σχεδίου έχουν ενσωµατωθεί οι
περισσότερες από τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 ν.
3459/2006, µε την εξής ταξινόµηση: α) προβλέψεις κατά
το στάδιο της προδικασίας, β) συνέπειες της συµµετοχής σε θεραπευτικά προγράµµατα εκτός καταστηµάτων
κράτησης, γ) συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού
προγράµµατος εκτός σωφρονιστικών καταστηµάτων, δ)
εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστηµα κράτησης
ή σε κατάστηµα κράτησης όπου λειτουργεί πρόγραµµα
και µεταγωγές και ε) υφ΄ όρον απόλυση.
Ειδικότερα για την προδικασία προβλέπονται τα εξής:
Αρχικά προβλέπεται ως περιοριστικός όρος η εισαγωγή
του κατηγορουµένου σε εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης. Στόχος της νέας αυτής πρόβλεψης είναι να δοθεί η δυνατότητα θεραπευτικής προσέγγισης του δράστη που δηλώνει ότι επιθυµεί
να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, λαµβανοµένων υπόψη ότι: α) οι προβλεπόµενοι περιοριστικοί όροι κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
δεν συνδέονται µε ζητήµατα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, β) η εισαγωγή του συγκεκριµένου περιοριστικού
όρου είναι δυνατόν να συµβάλει στην ορθολογική επιβολή της προσωρινής κράτησης στις περιπτώσεις των εξαρτηµένων και γ) ο κίνδυνος της στέρησης της ελευθερίας του εξαρτηµένου δράστη λειτουργεί πολλές φορές
ως µοχλός κινητοποίησης προς την απεξάρτησή του.
Περαιτέρω, σε περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης, εάν ο κατηγορούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να
παρακολουθήσει ειδικό συµβουλευτικό πρόγραµµα για
απεξάρτηση εντός των καταστηµάτων κράτησης, υπο-

8
βάλλεται σε πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας τριών εβδοµάδων. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, ειδική επιτροπή στην σύνθεση της οποίας συµµετέχουν ο υπεύθυνος του Προγράµµατος σωµατικής αποτοξίνωσης και ο υπεύθυνος του Προγράµµατος
ψυχολογικής απεξάρτησης του Καταστήµατος Κράτησης, µπορεί να διατάξει την παρακολούθηση ειδικού
συµβουλευτικού προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις περιπτώσεις αυτές
που ο προσωρινά κρατούµενος παρακολουθεί ειδικό
συµβουλευτικό πρόγραµµα για απεξάρτηση εντός των
καταστηµάτων κράτησης, η σχετική πιστοποίηση µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την κρίση του δικαστηρίου αναφορικά µε την εξάρτησή του (κατά το άρθρο 30 παρ. 3).
Είναι χρήσιµο να επισηµανθεί ότι τόσο η επιβολή του
προβλεπόµενου περιοριστικού όρου, όσο και η παρακολούθηση ειδικού συµβουλευτικού προγράµµατος του
προσωρινά κρατουµένου, µπορούν να τύχουν εφαρµογής για κάθε έγκληµα, καθώς αποσκοπούν στην θεραπευτική προσέγγιση κάθε εξαρτηµένου κατηγορουµένου
από τις ναρκωτικές ουσίες µε γνώµονα το δικαίωµά του
στην υγεία και στην περίθαλψη.
Εξάλλου, την ίδια εξουσία επιβολής της παρακολούθησης θεραπευτικού προγράµµατος ως περιοριστικού όρου
έχει και το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο σε περίπτωση
αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους.
Άρθρο 32
i. Αναβολή και αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης
Η αναβολή από την άσκηση ποινικής δίωξης προβλεπόταν στο άρθρο 32 παρ. 1 περ. α΄ ν. 3459/2006. Η πρόταση του παρόντος σχεδίου ακολουθεί την υπάρχουσα
ρύθµιση. Η αναβολή από την άσκηση ποινικής δίωξης είναι δυνητική για τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, µετά
από έγκριση του εισαγγελέα εφετών. Προϋπόθεση για
την εφαρµογή της αποτελεί η οικειοθελής υποβολή σε
θεραπεία σε εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, η οποία διαπιστώνεται από συνεχείς εκθέσεις του διευθυντή του προγράµµατος. Περαιτέρω προβλέπεται και πάλι η αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις όπου ο δράστης ολοκληρώσει µε επιτυχία το θεραπευτικό πρόγραµµα σύµφωνα
µε έγγραφη βεβαίωση και έκθεση του διευθυντή του
προγράµµατος. Ωστόσο η δικαιοδοσία για την αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης ανήκει στο συµβούλιο
πληµµελειοδικών και όχι στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Βασικό στοιχείο για την αποχή από την άσκηση
ποινικής δίωξης αποτελεί η κρίση ότι η συνέχιση της ποινικής δίωξης θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επανένταξη του συγκεκριµένου δράστη στην κοινωνική ζωή.
ii. Αναστολή εντάλµατος σύλληψης
Κατά την παρ. 7 του άρθρου 31 ν. 3459/2006 προβλεπόταν η (δυνητική) αναστολή από τον αρµόδιο εισαγγελέα της ισχύος εντάλµατος σύλληψης προσώπου, που
παρακολουθεί εγκεκριµένο πρόγραµµα απεξάρτησης, εφόσον το ένταλµα αυτό αφορά πράξη που φέρεται ότι
τελέστηκε πριν από την εισαγωγή του διωκοµένου στο
παραπάνω πρόγραµµα. Η διάταξη αυτή διατηρείται στο
άρθρο 32 παρ. 1 στ. β΄ του σχεδίου µε τη διαφορά ότι η
αναστολή καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Η αρµοδιότητα για την αναστολή ανήκει στο συµβούλιο ενώπιον του

οποίου εκκρεµεί η κατηγορία, στην περίπτωση που έχει
διατηρηθεί η ισχύς του εντάλµατος µε σύµφωνη γνώµη
του προέδρου εφετών ή µε βούλευµα.
iii. Αναστολή εκτέλεσης ποινής
Κατά την παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3459/2006 προβλεπόταν η αναστολή εκτέλεσης ποινής προσώπου που
παρακολουθεί εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, εφόσον οι ποινές αυτές αφορούν
πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκοµένου στο παραπάνω πρόγραµµα, εφόσον βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο του θεραπευτικού
αυτού προγράµµατος η συνεπής παρακολούθησή του εκ
µέρους του διωκοµένου. Η διάταξη αυτή διατηρείται στο
άρθρο 32 παρ. 1 στ. γ΄ του σχεδίου, ωστόσο η αρµοδιότητα για την χορήγηση της αναστολής ανήκει στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση (αντί του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών µετά την έγκριση του εισαγγελέα εφετών). Επειδή, ωστόσο, δεν είναι πολλές φορές εφικτό να
συνεδριάσει αµέσως το Δικαστήριο, παρέχεται στον εισαγγελέα η δυνατότητα να αναστείλει την εκτέλεση της
ποινής προσωρινά, έως ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης. Η αναστολή αυτή αφορά τόσο τον οριστική, όσο και την τελεσίδική ή αµετάκλητη απόφαση.
Μία ακόµη καινοτοµία είναι ότι προβλέπεται για πρώτη
φορά η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης της επιβληθείσας χρηµατικής ποινής ή, εφόσον αυτή έχει ήδη
βεβαιωθεί στο δηµόσιο ταµείο, της αναστολής των µέτρων αναγκαστικής είσπραξής του σχετικού ποσού ή της
επιβάρυνσής του µε τόκους ή µε προσαυξήσεις. Η προσθήκη αυτή κρίθηκε αναγκαία επειδή έχει παρατηρηθεί
ότι η εκτέλεση της χρηµατικής ποινής µε τη βεβαίωσή
της και η συνακόλουθη επιβάρυνση του εξαρτηµένου
που παρακολουθεί πρόγραµµα απεξάρτησης µε χρέη
προς το Δηµόσιο τα οποία είναι πολλές φορές δυσβάστακτα, αποτελεί τροχοπέδη στην οµαλή εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας, καθώς δυσχεραίνει ιδίως την
κοινωνική επανένταξη του αποθεραπευόµενου.
Επίσης και για τον ίδιο λόγο προβλέπεται για πρώτη
φορά ότι ακόµη και εάν έχει χωρήσει βεβαίωση της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ΔΟΥ, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσµενούς ατοµικού µέτρου και κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής
ως και κάθε τυχόν τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού.
iv. Αναβολή στράτευσης/στρατιωτικά εγκλήµατα
Η ειδική αναφορά που υπήρχε στο ν. 3459/2006 για
τους εξαρτηµένους δράστες που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριµένο από το νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης και έχει σχέση µε την αναβολή στράτευσης ή
µε τα εγκλήµατα της λιποταξίας και των άρθρων 32-45
του ν. 2287/1995 περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα επαναλαµβάνονται στην παρ. 2 στ. α΄ και β΄ του άρθρου
32 του σχεδίου.
v. Αναβολή δίκης
Το αίτηµα του κατηγορουµένου για αναβολή της δίκης
λόγω συµµετοχής του σε θεραπευτικό πρόγραµµα εκτός
καταστηµάτων κράτησης έχει την συχνότερη εφαρµογή
στην πράξη. Με την πρόβλεψη του άρθρου 31 παρ. 2 ν.
3459/2006 επιδιώχθηκε η απρόσκοπτη συνέχιση της θε-
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ραπείας, στο µέτρο όπου ο κατηγορούµενος υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή εγκεκριµένου κατά νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης.
Η διάταξη αυτή διατηρείται σε γενικές γραµµές στο
άρθρο 32 παρ. 2 στ. γ΄ του σχεδίου, µε τις εξής διαφοροποιήσεις: α) Το εν λόγω αίτηµα αναβολής αποσυνδέεται από την διάταξη του άρθρου 349 ΚΠΔ και τα οριζόµενα σε αυτήν, ως εκ τούτου οι χορηγούµενες αναβολές
µπορεί να υπερβαίνουν τον αριθµό που ορίζονται στην
διάταξη του άρθρου 349 ΚΠΔ. β) Η παραδοχή του αιτήµατος αναβολής ορίζεται ως υποχρεωτική (βλ. και ΑΠ
198/1998, Ποινικά Χρονικά 1998, σελ. 793 - Ποινική Δικαιοσύνη 1998, σελ. 318) από το δικαστήριο, στο µέτρο
όπου αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούµενος υποβάλλεται
σε θεραπευτική αγωγή εγκεκριµένου κατά νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης. γ) Η αναστολή
της παραγραφής κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής συνδυάζεται πλέον µε την επιµήκυνση των χρονικών περιορισµών της αναστολής που προβλέπονται στο
άρθρο 113 παρ. 3 εδ. α ΠΚ, κατά 4 έτη, χρόνο επαρκή για
την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος απεξάρτησης. Κατά τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται το ενδεχόµενο απόρριψης του αιτήµατος αναβολής του θεραπευόµενου, λόγω
προσέγγισης των χρονικών ορίων της αναστολής της
παραγραφής κατ΄ άρ. 113 παρ. 3 εδ α ΠΚ, και εκδίκασης
της υπόθεσης πριν την ολοκλήρωση του προγράµµατος
απεξάρτησης,
Άρθρο 33
i. Αναστολή εκτέλεσης ποινής
Κατά την παρ. 6 του άρθρου 31 ν. 3459/2006 προβλεπόταν η κατά παρέκκλιση των όρων του Ποινικού Κώδικα, υποχρεωτική αναστολή εκτέλεσης της ποινής αν κάποιος ολοκλήρωσε µε επιτυχία το εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης (η οποία προκύπτει µόνο από βεβαίωση που εκδίδεται από το
εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης) και καταδικαστεί για εγκλήµατα που
σχετίζονται µε την εξάρτησή του και τα οποία τελέστηκαν πριν την εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραµµα.
Η αναστολή ανακαλείται µόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι
που ορίζει η απόφαση. Η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται υποχρεωτικά για ορισµένο χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο
από έξι (6) χρόνια υπό τους οριζόµενους από το δικαστήριο όρους που πρέπει να σχετίζονται µε τη διαπίστωση της διατήρησης της απεξάρτησης. Η διάταξη αυτή
διατηρείται στο άρθρο 33 παρ. 1 στ. α΄ του σχεδίου. Δικαιολογητική βάση της ρύθµισης αυτής αποτελεί η αναγνώριση της προσπάθειας για απεξάρτηση και το γεγονός ότι δεν συνάδει προς αυτήν ο εγκλεισµός σε σωφρονιστικό κατάστηµα. Και στην περίπτωση αυτή, όπως
και στο άρθρο 32, η αναστολή χορηγείται αδιακρίτως επί
οριστικών, τελεσίδικων ή αµετάκλητων αποφάσεων.
Για πρώτη φορά, προβλέπεται επίσης ότι αναστέλλεται η εκτέλεση χρηµατικών ποινών εκείνων που ολοκληρώνουν επιτυχώς πρόγραµµα απεξάρτησης . Η προσθήκη αυτή κρίθηκε αναγκαία, επειδή πολλές φορές έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο να δυσκολεύεται εξαιρετικά η
επαγγελµατική αποκατάσταση και η προσωπική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή των ανθρώπων αυτών εξαιτίας
των συχνά δυσβάστακτων οφειλών τους, λόγω χρηµατικών ποινών και δικαστικών εξόδων, προς το Δηµόσιο, γε-

γονός που ακυρώνει στην πράξη τα αποτελέσµατα της
επιτυχούς θεραπευτικής διαδικασίας.
Επίσης και για τον ίδιο λόγο προβλέπεται για πρώτη
φορά ότι ακόµη και εάν έχει χωρήσει βεβαίωση της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ΔΟΥ, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσµενούς ατοµικού µέτρου και κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής
ως και κάθε τυχόν τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού.
Η αναστολή των µέτρων αυτών συνδέεται µε την τήρηση των όρων της αναστολής εκτέλεσης της ποινής.
Μάλιστα, στην περίπτωση που ο χρόνος δοκιµασίας παρέλθει επιτυχώς, η οφειλή διαγράφεται οριστικά
ii. Ποινικό µητρώο
Με βασικό στόχο την ειδική πρόληψη και τον µη στιγµατισµό του απεξαρτηµένου ατόµου, στην παρ. 4 του
άρθρου 31 ν. 3459/2006 προβλεπόταν ότι µετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράµµατος που πιστοποιείται εγγράφως από τον επιστηµονικό διευθυντή του
οικείου προγράµµατος, µπορεί ο ενδιαφερόµενος ή ο
αρµόδιος εισαγγελέας να ζητήσει από το Συµβούλιο
Πληµµελειοδικών να µην εγγράφονται σε απόσπασµα ή
αντίγραφο φύλλου Ποινικού Μητρώου αποφάσεις ή βουλεύµατα για εγκλήµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά ή κατά
της ιδιοκτησίας και περιουσίας του Ποινικού Κώδικα. Η
διάταξη αυτή διατηρείται στο άρθρο 33 παρ. 1 στ. β΄ του
σχεδίου.
iii. Αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης
Σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3459/
2006, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 2 του ν.
3727/2008, προβλεπόταν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση
του εγκεκριµένου θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης αναγνωρίζεται υποχρεωτικά ως ελαφρυντική περίσταση κατά την επιµέτρηση της ποινής, ως αντιστάθµισµα της σοβαρής και επιτυχούς προσπάθειας που οδήγησε στην απεξάρτηση. Η διάταξη αυτή διατηρείται στο
άρθρο 33 παρ. 1 στ. γ΄ του σχεδίου. Περαιτέρω προβλέπεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του εγκεκριµένου θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης µπορεί (δυνητικά) να αναγνωρίζεται ως ελαφρυντική περίσταση για κάθε έγκληµα, δηλαδή για όσα εξαιρούνται από τα ευεργετικά µέτρα που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 32 του
σχεδίου.
Άρθρο 34
Η διάταξη του άρθρου 34 του σχεδίου νόµου προβλέπει για πρώτη φορά τις περιπτώσεις θεραπευτικής προσέγγισης σε πρόσωπα που κρατούνται σε σωφρονιστικά
καταστήµατα και επιθυµούν να συµµετάσχουν σε εγκεκριµένο από το νόµο πρόγραµµα απεξάρτησης. Ειδικότερα:
Εάν ο κρατούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε εγκεκριµένο από το νόµο πρόγραµµα απεξάρτησης, διατάσσεται η εισαγωγή του σε ειδικό θεραπευτικό
κατάστηµα ή σε ειδικό κατάστηµα κράτησης ή σε κατάστηµα κράτησης στο οποίο λειτουργεί τέτοιο πρόγραµµα
για απεξάρτηση και υποβάλλεται σε πρόγραµµα παρακολούθησης και σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας τριών
εβδοµάδων. Οι µέθοδοι σωµατικής αποτοξίνωσης, η ενδεχόµενη προς τούτο χρήση υποκαταστάτων ή άλλων
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σκευασµάτων και άλλα συναφή ζητήµατα θα καθορίζονται µε βάση τα προβλεπόµενα στο άρθρο 60 του σχεδίου. Στη συνέχεια η ειδική επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 31 παρ. 1 β΄ του σχεδίου µπορεί να διατάξει την παρακολούθηση ειδικού συµβουλευτικού προγράµµατος
ψυχολογικής απεξάρτησης. Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή σε καταδικασθέντες για πράξεις του νόµου περί
ναρκωτικών, αλλά και σε εξαρτηµένους δράστες εγκλήµατος που φέρεται ότι τελέσθηκε για να διευκολυνθεί η
χρήση ναρκωτικών ουσιών (µε εξαίρεση δηλαδή µόνον
εγκληµάτων που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 23 του σχεδίου καθώς και των εγκληµάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 187 Α, 299, 310 παρ. 3, 311,
322, 323, 324, 336 και 380 παρ. 2 του Π.Κ.). Για την εφαρµογή της ίδιας διαδικασίας στις λοιπές περιπτώσεις
(για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη) προϋπόθεση αποτελεί να δηλώσει ο κρατούµενος ότι είναι εξαρτηµένος από ναρκωτικά και παράλληλα ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης. Στην ουσία έτσι αναγνωρίζεται ένα δικαίωµα του εξαρτηµένου στην θεραπεία-απεξάρτηση. Η οµοιόµορφη αυτή θέση για την αντιµετώπιση των καταδικασθέντων οι οποίοι κρίθηκαν ή όχι
εξαρτηµένοι από το δικαστήριο πηγάζει από το γεγονός
ότι η ίδια η φύση της κράτησης εντός των σωφρονιστικών καταστηµάτων ενισχύει τους ψυχολογικούς όρους
της έξης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Άλλωστε το
όργανο που θα επιληφθεί για την αναγνώριση της εξάρτησης του κρατουµένου έχει τα εχέγγυα τόσο της γνώσης όσο και της αµεροληψίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι η αναφερόµενη στο σχέδιο διάταξη έχει κοινά χαρακτηριστικά µε τις προϋποθέσεις εισαγωγής κρατουµένων
σε Κέντρα Απεξάρτησης κρατουµένων (βλ. σχετικά την
Υπουργική Απόφαση 137061/2002, Β΄ 1154/4.9.2002,
«Πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων Ελαιώνα Θηβών για τη σωµατική και ψυχική απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουµένων τοξικοµανών και χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών»), µε τις οποίες για την συµµετοχή
κρατουµένου στο θεραπευτικό πρόγραµµα η προϋπόθεση της χρήσης αποδεικνύεται «…µε δικαστική απόφαση
ή µε προγενέστερη πραγµατογνωµοσύνη ή µε δήλωσή
του».
Κατά την παρ. 9 του άρθρου 31 ν. 3459/2006, προβλεπόταν η µη µεταγωγή κρατουµένου που παρακολουθεί εντός του σωφρονιστικού καταστήµατος εγκεκριµένο
συµβουλευτικό πρόγραµµα (όπως λ.χ. τα Προγράµµατα
Συµβουλευτικής Κρατουµένων του ΚΕΘΕΑ). Ο κανόνας
αυτός κάµπτεται σε περίπτωση όπου παραγγελθεί η µεταγωγή του κρατουµένου για λόγους σχετικούς µε την
οµαλή λειτουργία του καταστήµατος κράτησης (άρθρα
72 περ. δ΄ και 76 του Σωφρονιστικού Κώδικα - ν. 2776/
1999), ωστόσο προτιµάται κατάστηµα όπου αναπτύσσεται εγκεκριµένο συµβουλευτικό πρόγραµµα, εκτός αν επιβάλλεται η µεταγωγή για σοβαρούς λόγους σε άλλο. Η
διάταξη αυτή διατηρείται στο άρθρο 34 παρ. 3 του σχεδίου.
Άρθρο 35
Στο άρθρο 35 έχουν ενταχθεί συγκεντρωµένες οι προβλέψεις της υφ΄ όρον απόλυσης των κρατουµένων για
συναφή εγκλήµατα. Προηγουµένως στο άρθρο 31 παρ.
10 ν. 3459/2006 προβλεπόταν ο θεσµός της υπό όρο απόλυσης για όσους έχουν παρατηρήσει επιτυχώς συµβουλευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης και υπάρχει βεβαί-

ωση ότι γίνονται αποδεκτοί σε θεραπευτικό πρόγραµµα
απεξάρτησης (ΣυµβΕφΠειρ 157/2001, Αρµενόπουλος
2001, σελ. 1256), κατά παρέκκλιση των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 105 Π.Κ.. Ο χρόνος παραµονής του
κρατουµένου στο εγκεκριµένο πρόγραµµα απεξάρτησης
θεωρείται ως χρόνος έκτισης της ποινής. Τυπικός χρονικός όρος της απόλυσης είναι να έχει εκτιθεί το ένα πέµπτο (1/5) της ποινής, χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση των γενικών χρονικών ορίων που προβλέπονται στο
άρθρο 105 Π.Κ.. Στο βαθµό που το µέτρο της ειδικής απόλυσης αφορά σε αµιγώς θεραπευτικό σκοπό, και προκειµένου να αρθούν ερµηνευτικές δυσχέρειες που είχαν
δηµιουργηθεί στο παρελθόν, προκρίθηκε να γίνει ρητή αναφορά ότι η τυπική προϋπόθεση του 1/5 της ποινής αφορά σε πλασµατικό υπολογισµό πραγµατικής έκτισης,
συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή και των ευεργετικά υπολογιζόµενων ηµερών (άρθρο 35 παρ. 1 του σχεδίου). Περαιτέρω (άρθρο 35 παρ. 2 του σχεδίου) για όσους έχουν
καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε έγκληµα και υποβάλλονται σε θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης προβλέπεται η υφ΄ όρον απόλυση και πριν
από τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 επ. Π.Κ., εφόσον έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία το πρόγραµµα απεξάρτησης.
Περαιτέρω, κρίθηκε αναγκαίο να διατηρηθεί η ρύθµιση
που είχε εισαχθεί µε τον ν. 3811/2009, σύµφωνα µε την
οποία όποιος καταδικάστηκε για έγκληµα του άρθρου 23
(ιδιαίτερα διακεκριµένες περιπτώσεις) σε ποινή ισόβιας
κάθειρξης, µπορεί να απολυθεί υφ΄ όρον εφόσον έχει εκτίσει είκοσι πέντε έτη. Στον κατάδικο δε αυτόν δεν µπορεί να χορηγηθεί υφ΄ όρον απόλυση αν δεν έχει παραµείνει στο κατάστηµα κράτησης για χρονικό διάστηµα είκοσι ετών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 105 επ. Π.Κ..
Άρθρο 36
Ο παρών Κώδικας διατηρεί τα υφιστάµενα µέτρα ασφαλείας της προηγούµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα,
την απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος (άρθρο 36 –
προηγούµενο άρ. 33 ν. 3459/2006), τους περιορισµούς
διαµονής (άρθρο 37 - προηγούµενο άρ. 35 ν. 3459/2006),
τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 40 – προηγούµενο άρ. 37 ν. 3459/2006), και την κατάσχεση και δήµευση ναρκωτικών ουσιών – προηγούµενο άρ. 38 ν.
3459/2006). Εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 34 του ν. 3459/
2006 για τη δηµοσίευση καταδικαστικής απόφασης του
καταδικασθέντα σε ποινή κάθειρξης, το οποίο διαγράφηκε. Η επιβολή της συγκεκριµένης διάταξης βρισκόταν
στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να την επιβάλει, και όπως αποδείχτηκε τελικά είχε χρησιµοποιηθεί ελάχιστα όλα αυτά τα χρόνια.
Το άρθρο για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος
(άρθρο 36) παραµένει ως είχε στον προηγούµενο Κώδικα (άρ. 33), όµως προστίθεται το ευνοϊκό µέτρο πρόωρης λήξης της απαγόρευσης, εφόσον ο δράστης –όντας
χρήστης– ολοκληρώσει πρόγραµµα απεξάρτησης.
Άρθρο 37
Στο άρθρο 37 (περιορισµοί διαµονής) απαλείφεται η
διάταξη περί απέλασης των αλλοδαπών καταδικασθέντων της ισχύουσας παραγράφου 2 του αντίστοιχου άρθρου 35 του ν. 3459/2006. Η διατήρηση της διάταξης αυ-
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τής κρίνεται περιττή, ενόψει του ότι η δικαστική απέλαση των προσώπων αυτών µπορεί να διαταχθεί ούτως ή
άλλως ως µέτρο ασφαλείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 ΠΚ..
Άρθρα 38 - 39
Τα επόµενα άρθρα 38 (εκτέλεση του µέτρου του περιορισµού διαµονής- άρ. 39 ν. 3459/2006), και 39 (ευµενέστερη µεταχείριση των ανήλικων [και νεαρών ενήλικων δραστών], άρ. 36 ν. 3459/2006), δεν έχουν αλλαγές.
Από την πρώτη παράγραφο του ισχύοντος άρθρου 37
διαγράφεται η αναφορά στην τιµωρία τρίτων οι οποίοι
δεν συµµετείχαν µεν, αλλά γνώριζαν και διέθεσαν αντικείµενα και µεταφορικά µέσα που κατείχαν για την τέλεση του εγκλήµατος, διότι θεωρήθηκε περιττή εφόσον οι
τρίτοι τιµωρούνται κατά τα άρθρα 46[1β], 47[1] ΠΚ περί
«συµµετοχής». Διαγράφεται επίσης, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 37 του ν. 3459/2006 που αφορούσε
την τιµωρία όσων αποδέχονται και διαθέτουν τα προϊόντα
του εγκλήµατος της διακίνησης ναρκωτικών και ενσωµατώνεται στην πρώτη παράγραφο για οικονοµία λόγου.
Διαγράφεται τέλος, η τρίτη παράγραφος του άρθρου 37 η
σχετική µε τη δήµευση µεταφορικού µέσου που οδηγούσε
ο δράστης, διότι αποτελούσε επανάληψη ρύθµισης της
πρώτης παραγράφου του ισχύοντος άρθρου 37.
Άρθρο 40
Με το άρθρο 40 (πρώην άρθρο 37 Κ.Ν.Ν.) εισάγεται η
προβλεπόµενη κατά τις γενικές διατάξεις του άρθρου 76
παρ. 1 ΠΚ παρεπόµενη ποινή της δήµευσης όλων των
πραγµάτων, τα οποία προήλθαν (κατά παράβαση των άρθρων 20, 22 και 23.) από την πράξη, του τιµήµατος τους,
των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν µε το τίµηµα
αυτό ή από την αποδοχή και διάθεσή τους, καθώς και
των µεταφορικών µέσων και όλων των αντικειµένων, τα
οποία χρησίµευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της
πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συµµετόχους.
Η προβλεπόµενη δήµευση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και εισάγεται ως παρεπόµενη ποινή µε την οποία ο
δράστης του εγκλήµατος και καταδικασθείς στερείται οριστικά των προϊόντων ή παραγώγων του εγκλήµατος
(producta sceleris), καθώς και των µέσων ή εργαλείων τέλεσης ή διευκόλυνσης του εγκλήµατος (instrumenta
sceleris).
1. Στην προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1
Κ.Ν.Ν. προβλεπόταν η επέκταση της επιβολής της δήµευσης «ακόµη και σε τρίτους που δεν συµµετείχαν στο
έγκληµα, εφόσον γνώριζαν ότι τα αντικείµενα αυτά προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήµατος», η οποία πλέον καταργείται.
Με την καταργούµενη διάταξη είχε εισαχθεί η δυνατότητα επιβολής δήµευσης σε βάρος τρίτων προσώπων –
µη κατηγορουµένων και καταδικασθέντων, κατά παράβαση του διφυούς νοµικού χαρακτήρα της δήµευσης (παρεπόµενη ποινή – µέτρο ασφαλείας) , κατά παράβαση γενικών αρχών του ποινικού δικαίου και της δικονοµίας και
κατά παράβαση των συνταγµατικών κανόνων τόσο των
άρθρων 2 παρ. 1, 7 παρ. 1 και 96 παρ. 1 Σ., όσο και των
άρθρων 7 παρ. 3 και 17 Σ. (βλ. Παύλου, Η δήµευση στον
Π.Κ. και τους ειδικούς ποινικούς νόµους, 1994, 95 επ., Δ.
Συµεωνίδη, Κατασχέσεις στην ποινική διαδικασία και

προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, 2010 και Γ. Τσόλια, Η κατάσχεση και η δήµευση αντικειµένων σε βάρος
τρίτων προσώπων και η αντισυνταγµατικότητά αυτών,
ΠοινΔικ 2004/1012 επ.).
Έτσι, η στέρηση της ιδιοκτησίας του τρίτου προσώπου
ως παρεπόµενη ποινή εγκλήµατος που δεν τέλεσε, παραβιάζει τις αρχές nullum crimen, nulla poena sine lege
certa και sine culpa καθώς επιβάλλεται η ποινή της στέρησης της περιουσίας και της ιδιοκτησίας για κολάσιµη
συµπεριφορά που δεν περιγράφεται στο νόµο (απαγορευτικός κανόνας) µε την πρόβλεψη επιβολής κύριας
ποινής (κυρωτικός κανόνας). Περαιτέρω, το τρίτο πρόσωπο στερείται του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος του στην ιδιοκτησία χωρίς την ύπαρξη ενοχής
και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις περιορισµού
του δικαιώµατος του στην ιδιοκτησία όπως προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 17 Σ., αφού η
δεύτερη παράγραφος του ίδιου άρθρου αφορά την περίπτωση ολοκληρωτικής στέρησης αυτής και µόνο υπό τις
προϋποθέσεις που εκεί αναφέρονται.
Περαιτέρω, εάν το τρίτο πρόσωπο γνώριζε εκ προοιµίου ότι τα αντικείµενα που παραχώρησε στο δράστη προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήµατος και µε τον
τρόπο αυτό εκδήλωσε την πρόθεση του να τον συνδράµει, τότε η περιγραφόµενη στη καταργούµενη διάταξη
συµπεριφορά, θα έπρεπε να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο
της συµµετοχικής δράσης του κατηγορουµένου (απλού
συνεργού) µε την επιβολή πρωτίστως κύριας ποινής.
Στον αντίποδα για την επιβολή δήµευσης ως µέτρου ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας των συναφών αντικειµένων είναι αυτονόητο ότι εφαρµόζεται η διάταξη της
δεύτερης παραγράφου του άρθρου 76 Π.Κ..
Με βάση τα ανωτέρω, καταργείται επίσης η προϊσχύσασα διάταξη του ίδιου άρθρου σύµφωνα µε την οποία
«Δήµευση µπορεί να διαταχθεί από το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 76 Π.Κ. ακόµη και όταν για την
πράξη που έχει τελεσθεί δεν καταδικάσθηκε ορισµένο
πρόσωπο.»
2. Καταργείται η προϊσχύσασα διάταξη της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 37 Κ.Ν.Ν. που είχε ως εξής :
«Η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος (άρθρο 394 ΠΚ) αν συνδέεται µε παραβάσεις των
άρθρων 20 έως και 24, τιµωρείται µε την ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης και τα προϊόντα δηµεύονται». Η αναφορά σε ενδεχόµενο «σύνδεσης» µεταξύ του προϊόντος
της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της τέλεσης των
συναφών εγκληµάτων ελέγχεται ως αόριστη αναφορικά
µε τη περιγραφή των στοιχείων της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος που συγκροτείται και εποµένως
έρχεται σε αντίθεση µε την συνταγµατική επιταγή του
άρθρου 7 παρ. 1 Σ..
Εξάλλου και η νοµοτεχνική επιλογή τοποθέτησης της
διάταξης στο τµήµα του νόµου που αφορά τη δήµευση
των προϊόντων του εγκλήµατος και εκτός των άρθρων όπου προβλέπονται τα βασικά εγκλήµατα του παρόντος.
(άρθρο 20) οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο νοµοθέτης αποσκοπούσε στην κύρωση συµπεριφορών που συνδέονταν µεν µε τη διακίνηση ναρκωτικών, αφορούσαν δε το
χρόνο µετά την τέλεση των βασικών αδικηµάτων, υιοθετώντας µια ειδική µορφή αποδοχής προϊόντων εγκλήµατος. Η περιγραφόµενη συµπεριφορά δύναται να υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησής εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητές και της χρηµατοδότησής της τροµοκρατίας
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και άλλες διατάξεις» (αρ. 2 παρ. 2 περ. γ΄ , αρ. 3 περ. θ΄,
αρ. 45 και άρ. 46) προς αποφυγή µάλιστα του ενδεχοµένου διπλής αξιολόγησης της ίδιας συµπεριφοράς στο
πλαίσιο συρροής νόµων.
3. Με βάση την προαναφερόµενη συλλογιστική για την
επιβολή ποινής σε µη κατηγορούµενο – τρίτο πρόσωπο
καταργείται και η τρίτη παράγραφος του προϊσχύσαντος
άρθρου 27, σύµφωνα µε την οποία «Στην περίπτωση του
άρθρου 25 το δικαστήριο, εκτιµώντας τη βαρύτητα της
πράξης και ιδίως τη βλάβη ή τον κίνδυνο που προκλήθηκε από αυτήν, µπορεί να επιβάλει τη δήµευση του µεταφορικού µέσου που οδηγούσε ο δράστης, εκτός αν ο κύριος του µέσου δεν γνώριζε ότι ο δράστης τελούσε υπό
τις συνθήκες του άρθρου 25».
Άρθρο 41
Τα περί κατάσχεσης και δήµευσης ναρκωτικών ορίζονται στο νέο άρθρο 41. Από την πρώτη παράγραφο του ισχύοντος άρθρου 38 του ν. 3459/2006 διαγράφεται το
δεύτερο εδάφιο της πρώτης πρότασης, η γνωστοποίηση
της κατάσχεσης στον κύριο κάτοχο µεταφορικού µέσου
ή άλλου αντικείµενου στο όποιο βρέθηκαν τα ναρκωτικά,
επειδή θεωρήθηκε περιττή και χωρίς πρακτική χρησιµότητα. Στη δεύτερη παράγραφο του καταργούµενου άρθρου προστίθεται η δυνατότητα αµφισβήτησης από τον
κατηγορούµενο όχι µόνον της ιδιότητας των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών, αλλά και του παράνοµου χαρακτήρα της κατοχής τους. Διευκρινίζεται τέλος, ότι αποστέλλεται δείγµα των κατασχεθέντων ουσιών προς εξέταση
τόσο της φύσης τους όσο και της περιεκτικότητάς τους
σε ναρκωτική ουσία.
Στην τρίτη παράγραφο, αυξάνονται από δύο σε τρία τα
δείγµατα προς διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης για την
εξασφάλιση πιθανού επανελέγχου από τεχνικό σύµβουλο του κατηγορουµένου.
Στην παράγραφο πέντε του ίδιου άρθρου προστίθενται
κάποιες λεπτοµέρειες ρυθµιζόµενες από κ.υ.α. (Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων – Προστασίας του Πολίτη – Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) σχετικά µε
τη χρήση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών για θεραπευτικούς σκοπούς. Προστίθεται τέλος έκτη παράγραφος, η οποία αφορά ειδικότερα τις κατασχεθείσες ποσότητες για θεραπευτικούς σκοπούς.
Άρθρο 42
Στο άρθρο 42 καθορίζεται η αρµοδιότητά των υπηρεσιών προς διενέργεια αστυνοµικών και εν γένει προανακριτικών πράξεων, όπως προβλεπόταν και στην προϊσχύσασα διάταξη. Οι διαφοροποιήσεις που επήλθαν µε τη
νέα διάταξη, αφορούν πρώτον, την υποχρέωσή των προανακριτικών υπαλλήλων να ενηµερώνουν πλέον αµελλητί και εγγράφως τον Εισαγγελέα Εφετών του τόπου
στον οποίον µεταβαίνουν (εκτός της έδρας τους) προκειµένου να διενεργήσουν προανακριτικές πράξεις και
δεύτερον, τον ορισµό πλέον του Εισαγγελέα Εφετών ως
αρµόδιου για την εποπτεία της προανάκρισης και της
προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 44.
Η προσθήκη της φράσης «αµελλητί και εγγράφως»
κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο δυσλειτουργίας της έκτακτης προανάκρισης από
την έλλειψη συνεννόησης και συντονισµού µεταξύ πε-

ρισσοτέρων υπηρεσιών που ενεργούν παράλληλα, η δε
επιταγή περί έγγραφης ειδοποίησής πηγάζει από την βασική δικονοµική αρχή της έγγραφης προδικασίας (άρθρο
241 ΚΠΔ) και µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (π.χ.
τηλεοµοιοτυπία για λόγους επείγοντος).
Άρθρο 43
Στο άρθρο 43 καθορίζεται το αρµόδιο προς εκδίκαση
των υποθέσεων δικαστήριο και µάλιστα σε ιδιαίτερες δικασίµους, η πρόβλεψη διενέργειας ανακρίσεως από ειδικούς ανακριτές στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, η συναξιολόγηση της ιδιότητάς του κατηγορουµένου ως τοξικοµανούς για την επιβολή ή συνέχιση της
προσωρινής κράτησης, η διαδικασία παραποµπής της υπόθεσης στο ακροατήριο µε απευθείας κλήση µε ειδικότερες δικονοµικές προβλέψεις, όπως προβλέπονταν και
στην προϊσχύσασα διάταξη.
Οι διαφοροποιήσεις που επήλθαν µε τη νέα διάταξη, αφορούν πρώτον, την υποχρέωσή του ανακριτή να ενηµερώνει εγγράφως τον Εισαγγελέα Εφετών του τόπου
στον οποίον µεταβαίνει (εκτός της έδρας ή της δικαστικής περιφέρειας του) προκειµένου να διενεργήσει ανακριτικές, δεύτερον, τον ορισµό πλέον του Εισαγγελέα Εφετών ως αρµόδιου για την εποπτεία της προανάκρισης
και της προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 44 και
τρίτον την απαλοιφή της έκτης παραγράφου περί της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστικών αρχών να επιλαµβάνονται των αξιόποινων πράξεων όταν αυτές έχουν τελεσθεί στην αλλοδαπή από Έλληνες υπηκόους.
Η προσθήκη της φράσης «εγγράφως» πηγάζει από
την βασική δικονοµική αρχή της έγγραφης προδικασίας
(άρθρο 241 ΚΠΔ) ενώ η διατήρηση της έκτης παραγράφου δεν κρίθηκε αναγκαία εν όψει της διάταξης του άρθρου 8 περ΄. θ΄ ΠΚ περί παγκόσµιας δικαιοσύνης στη
δίωξη των εγκληµάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Άρθρο 44
Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης
1. Στο άρθρο 44 προβλέπεται πλέον η ανάθεση της εποπτείας και καθοδήγησής της προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης, αντί του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος λόγω
της σοβαρότητάς των πράξεων αλλά και της αρµοδιότητάς εισαγωγής και εκδίκασης των υποθέσεων στο Εφετείο Κακουργηµάτων, κρίνεται ως εµπειρότερος προς εποπτεία και καθοδήγηση των προανακριτικών υπαλλήλων.
Περαιτέρω, ο κατά τόπους αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών εποπτεύει και καθοδηγεί πλέον κάθε προανακριτικό υπάλληλο των αρµόδιων υπηρεσιών, ενώ υπό την
προϊσχύσασα διάταξη, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης επόπτευαν µόνο όσους ανήκαν στις
Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής
και Θεσσαλονίκης.
Η διάδοση των ναρκωτικών ουσιών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθιστά αναγκαία την εποπτεία της
προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις από Εισαγγελέα Εφετών, ο
οποίος µπορεί περαιτέρω να παραγγέλλει ή να ενεργεί ο
ίδιος κατά την κρίση του, προανάκριση ή προκαταρκτική
εξέταση.
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2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 44 προβλέπεται η υποχρεωτική και έγγραφη πλέον ενηµέρωση του
Εισαγγελέα Εφετών για όλες τις αξιοποιήσιµες καταγγελίες που περιέρχονται στις αρµόδιες υπηρεσίες. Η
προσθήκη της φράσης «υποχρεωτικά και εγγράφως»
κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου κατ΄ αρχήν ο Εισαγγελέας Εφετών να έχει την πλήρη και αποκλειστική εποπτεία κάθε υπόθεσης που αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εν τη γενέσει της, ώστε να καθοδηγήσει
τους προανακριτικούς υπαλλήλους και να µην υπάρξουν
άστοχες ανακριτικές ενέργειες που µπορεί να βάλουν
σε κίνδυνο την βεβαίωση του εγκλήµατος και την σύλληψη του δράστη.
Περαιτέρω, η βασιµότητά της καταγγελίας πρέπει να
αποδεικνύεται τηρούµενης της βασικής δικονοµικής αρχής περί έγγραφης προδικασίας (άρ. 241 ΚΠΔ) και να περιλαµβάνεται στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας,
προκειµένου ο κατηγορούµενος να µπορεί να ασκήσει τα
εκ του ΚΠΔ προβλεπόµενα υπερασπιστικά του δικαιώµατα. Στην αναφερόµενη διάταξη γίνεται λόγος για «αναγκαία στοιχεία» του εγγράφου προκειµένου να µην αποκαλυφθεί το όνοµα του πληροφοριοδότη – εφόσον υφίσταται ονοµαστική καταγγελία.
Άρθρο 45
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45, προβλέπεται η εισαγωγή των προερχοµένων εσόδων από επιβαλλόµενες
χρηµατικές ποινές ή την µετατροπή ποινών, για παραβάσεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Κώδικα, καθώς και
από δηµεύσεις, στον προϋπολογισµό του Κράτους, τα οποία µπορούν να διατίθενται για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών, ύστερα από πρόταση της
Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού για την
Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών, και όχι πλέον του
Ο.Κ.Α.Ν.Α., µε την εγγραφή τους στους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς συναρµοδίων Υπουργείων. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του, καθορίζονται µε κ.υ.α.
των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 46
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι τα ποσά που αναλογούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τα έσοδα του
άρθρου 45 διατίθενται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των θεραπευτικών προγραµµάτων που
λειτουργούν στα καταστήµατα κράτησης.
Στην παράγραφο 2, προβλέπεται, ότι τα αναλογούντα
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έσοδα του άρθρου 45 διατίθενται αποκλειστικά στις αρµόδιες για την
δίωξη των εγκληµάτων της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας
Υπηρεσίες, για την προµήθεια τεχνικών µέσων, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και την χρηµατοδότηση
της επιχειρησιακής τους δράσης.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι τα ποσά που αποδίδονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 45, διατίθενται για την
αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των θεραπευτικών προγραµµάτων και των προγραµµάτων πρόληψης
κατά των ναρκωτικών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

Άρθρο 47
Στο άρθρο 47 προβλέπεται η διάθεση ναρκωτικών ουσιών, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στις αστυνοµικές
σχολές και σε υπηρεσίες της Αστυνοµίας και του Λιµενικού για την εκπαίδευση του προσωπικού των αρµόδιων
για τη δίωξη των ναρκωτικών Υπηρεσιών, αλλά και των
χρησιµοποιούµενων στο αντικείµενο αυτό αστυνοµικών
σκύλων και των συνοδών τους. Για την διάθεση των ποσοτήτων ναρκωτικών, απαιτείται προηγούµενο αίτηµα
των οικείων Διοικητών ή των Γενικών Αστυνοµικών Διευθυντών, Αττικής, Θεσσαλονίκης ή των Περιφερειών, ή
του Διευθυντού της Υπηρεσίας και υλοποιείται µε έγκριση του αρµοδίου Εισαγγελέα. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διαδικασίας διαθέσεως, των όρων φύλαξης και
ορθής χρησιµοποίησης τους, της αντικατάστασή τους
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 48
Με το άρθρο 48 τυποποιείται ένα κορυφαίο συλλογικό
όργανο που µέχρι σήµερα, είχε λειτουργήσει χωρίς ειδική και συστηµατική ένταξη του ρόλου του στην ισχύουσα νοµοθεσία. Πρόκειται για τη Διϋπουργική Επιτροπή
για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών,
στην οποία προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και µετέχουν
ως µέλη οι καθ΄ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί και ο Πρόεδρος
της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής. Στην Επιτροπή αυτή παρίσταται και ο Εθνικός
Συντονιστής για τα Ναρκωτικά καθώς και άλλοι κατά περίπτωση αρµόδιοι παράγοντες, καταθέτοντας τις απόψεις τους χωρίς ψήφο.
Έργο της Διϋπουργικής Επιτροπής αποτελεί η έγκριση
και στη συνέχεια ο συντονισµός των υπηρεσιών εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς επίσης και η ανάθεση της αξιολόγησής του σε ειδικό φορέα. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να παρέχουν στη Διϋπουργική Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή, ενώ η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη, που
ενόψει του αντικειµένου δεν προβλέπονται να είναι
διαρκείς, εξασφαλίζονται από τη Γενική Γραµµατεία του
Πρωθυπουργού.
Άρθρο 49
Με το άρθρο 49 επίσης τυποποιείται νοµοθετικά ένα
µονοπρόσωπο όργανο ήδη γνωστό: Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό µε θητεία πέντε ετών. Κύρια καθήκοντα του Εθνικού Συντονιστή για τα Ναρκωτικά αποτελούν η προεδρία της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και
Συντονισµού για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών και η
εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνή όργανα µε σχετικές
αρµοδιότητες.
Άρθρο 50
Στην Επιτροπή αυτή, που προεδρεύεται από τον Εθνικό Συντονιστή για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών,
µετέχουν ειδικοί οριζόµενοι από τα αντίστοιχα Υπουργεία, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ, ΕΚΤΕΠΝ και των Κέντρων Πρόληψης.
Για την αποφυγή σύγχυσης µε το κορυφαίο όργανο, την
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Επιτροπή του άρθρου 48 στην οποία µετέχουν Υπουργοί,
αποφεύχθηκε η χρήση του όρου «Διϋπουργική» στην ονοµασία, παρά την προβλεπόµενη συνεργασία αρµοδίων
από περισσότερα Υπουργεία.
Αντικείµενο της συγκεκριµένης Επιτροπής είναι η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ναρκωτικά,
η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και ο συντονισµός
δράσεων και προγραµµάτων των αρµόδιων Υπουργείων
κατά την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Άρθρο 51
Τα προηγούµενα άρθρα 48 – 50 αφορούσαν τα κεντρικά όργανα της Πολιτείας που έχουν ως αντικείµενο την
εκπόνηση και την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά. Το παρόν άρθρο 51 µνηµονεύει ειδικότερα τους εγκεκριµένους οργανισµούς ή φορείς για
την υλοποίηση των µέτρων και προγραµµάτων που µνηµονεύονται στα άρθρα 30 έως και 35 του παρόντος Κώδικα. Η ρητή µνεία των συγκεκριµένων Οργανισµών (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών και Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) αποσκοπεί να άρει
σχετικές αµφισβητήσεις που εγείρονται κατά την εφαρµογή της ποινικής δικαιοσύνης και την επιβολή σχετικών
µέτρων.
Άρθρο 52
Προβλέπεται ότι η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού
και όλα τα συναφή ζητήµατα λειτουργίας των προγραµµάτων απεξάρτησης των δύο Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων
ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα.

Άρθρο 55
Το άρθρο προβλέπει τους οργανισµούς και φορείς που
µπορούν να καταρτίζουν προγράµµατα πρόληψης της
διάδοσης και της χρήσης των ναρκωτικών στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Η άδεια, οι γενικές κατευθύνσεις, ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες εποπτείας
και αξιολόγησης καθώς και η ανάκληση της άδειας διεξαγωγής προγραµµάτων πρόληψης ανατίθενται σε κεντρικά όργανα αρµόδια για την εφαρµογή του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης: στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και, εφόσον προβλέπονται δράσεις που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων Υπουργείων, στα συναρµόδια Υπουργεία που αποφασίζουν από κοινού. Ακριβώς επειδή η πρόληψη για τη διάδοση των ναρκωτικών
προϋποθέτει κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις συντονισµένη πολιτική µείωση της ζήτησης αλλά και της προσφοράς ναρκωτικών, τα όργανα που γνωµοδοτούν ή εισηγούνται για τις σχετικές αποφάσεις είναι επίσης κεντρικό: η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού
για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
Άρθρο 56
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται το
άρ. 44 του ν. 3386/2005, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και ολοκλήρωση θεραπευτικών προγραµµάτων απεξάρτησης από αλλοδαπούς, Προβλέπεται πλέον
ρητά ότι η παρακολούθηση τέτοιων προγραµµάτων συνιστά ανθρωπιστικό λόγο που δικαιολογεί την έκδοσης άδειας παραµονής.
Άρθρο 57

Άρθρο 53
Προβλέπονται οι φάσεις των δράσεων για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών και οι αρµοδιότητες για τη σύσταση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας σχετικών µονάδων. Η αρµοδιότητα για την αδειοδότηση ανήκει, κατά τα ήδη ισχύοντα, στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο αποφασίζει µετά από
εισήγηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 50 του παρόντος Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού
για την αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
Άρθρο 54
Ο Κώδικας προβλέπει στα άρθρα 30 έως 35 µια σειρά
από µέτρα θεραπείας (σωµατικής και ψυχολογικής απεξάρτησης) των εξαρτηµένων που κρατούνται στις φυλακές. Η εφαρµογή αυτών των µέτρων προϋποθέτει την ανάπτυξη αντίστοιχων δοµών και προγραµµάτων στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Για τις µεθόδους και τα µοντέλα αυτών των προγραµµάτων είναι γνωστοί διεθνώς περισσότεροι τύποι (προγράµµατα συµβουλευτικά, ψυχολογικής απεξάρτησης µε
«στεγνές» προσεγγίσεις, µείωσης των βλαβών της υγείας ή συντήρησής της µε υποκατάστατα κ.λπ.). Ο νοµοθέτης απέχει από επιλογές και τοµές σε ανοικτά επιστηµονικά ζητήµατα. Για το λόγο αυτό το άρθρο 54 προβλέπει
ότι τα αντίστοιχα ειδικά θεραπευτικά καταστήµατα ή
τµήµατα καταστηµάτων κράτησης ιδρύονται µε προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο θα συνιστώνται θέσεις προσωπικού για τη στελέχωσή τους.

1. Η παράταση των χρονικών ορίων της παραγραφής
µε το άρθρο 32 παρ. 2 στοιχείο γ΄ ενδέχεται να θεωρηθεί δυσµενέστερη διάταξη και εποµένως µη καταλαµβάνουσα πράξεις τελεσθείσες έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση. Έτσι όµως υφίσταται ο κίνδυνος να απορριφθεί
το αίτηµα αναβολής όσων κατηγορουµένων παρακολουθούν πρόγραµµα, εφόσον επίκειται η συµπλήρωση της
παραγραφής κατά τις θεωρούµενες ως ευµενέστερες
διατάξεις του άρ. 113 παρ. 3 ΠΚ. Με την διάταξη λοιπόν
της πρώτης παραγράφου, ορίζεται ότι η κατ΄ αποτέλεσµα µακρύτερη παραγραφή των εγκληµάτων όσων παρακολουθούν προγράµµατα απεξάρτησης καταλαµβάνει
και τις έως τη θέση σε ισχύ του παρόντος τελεσθείσες
πράξεις (κατ΄ απόκλιση από το άρθρ. 2 παρ. 1 ΠΚ). Επιδιώκεται έτσι να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προγραµµάτων απεξάρτησης από εκείνους τους
κατηγορουµένους που ήδη τα παρακολουθούν, και να αποτραπεί ο κίνδυνος απόρριψης των αιτηµάτων αναβολής της δίκης τους.
2.Με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου επιδιώκεται να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία των συµβουλευτικών ή θεραπευτικών προγραµµάτων απεξάρτησης που
λειτουργούν ήδη στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
3.Επειδή δεν διερευνάτο πάντοτε από τα δικαστήρια
εάν το έγκληµα περί του οποίου επρόκειτο είχε τελεσθεί
για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών µε τη
διάταξη της τρίτης παραγράφου επιδιώκεται να επεκταθεί η αναστολή εκτέλεσης των καταδικαστικών αποφάσεων σε όφελος όσων έχουν ολοκληρώσει θεραπευτικά
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προγράµµατα σε όλους τους αµετακλήτως καταδικασθέντες για αδικήµατα της παρ. 1 του άρ. 32. 1. Η διάταξη
αυτή καταλαµβάνει επίσης και αδικήµατα για τα οποία,
υπό το κράτος του ν. 3459/2006 ή των προγενέστερων
νόµων, δεν χωρούσε ευεργετική ρύθµιση (όπως η ληστεία χωρίς ιδιαίτερη σκληρότητα ή η έκθεση ή οι διακεκριµένες κλοπές των εδ. α΄ και β΄ του άρ. 374 ΠΚ).
4.Με την διάταξη της παρ. 4 επιδιώκεται να µετριαστεί
η σωφρονιστική µεταχείριση όσων υπό το κράτος του ν.
3459/2006 ή των προγενέστερων αυτού νόµων καταδικάστηκαν αµετακλήτως σε ποινές που πιθανότατα υπό
την ισχύ του παρόντος θα ήταν ελαφρύτερες. Η παρούσα
διάταξη δεν αποκλίνει πολύ από τις ισχύουσες περί απόλυσης υπό όρους διατάξεις, καθώς απαιτεί την πραγµατική έκτιση του 1/3 της ποινής, όπως και το άρθρο 105 ΠΚ..
Άρθρα 58 και 59
Τα άρθρα αυτά ορίζουν ποιες διατάξεις καταργούνται
και ποιες διατηρούνται. Η διατήρηση της ισχύος της παρ.
2 του άρ. 1 του ν. 3459/2006 και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3
του άρ. 1 του ν. 3459/2006 κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να µην προκύψουν προβλήµατα ως προς το χαρακτηρισµό ως ναρκωτικών των ουσιών που περιλαµβάνονται στους οικείους πίνακες Α, Β, Γ και Δ, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.
Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του ν.
3459/2006 που ρυθµίζουν τα ζητήµατα του ΟΚΑΝΑ (άρθρα 47-52), του ΚΕΘΕΑ (άρθρο 55), την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων Ελαιώνα Θηβών και Κασσάνδρας Χαλκιδικής
(άρθρο 58) και τα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (άρθρο 61 του ν 3459/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011)

Άρθρο 60
Καθορίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης της ισχύος
του νόµου.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2012
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κώδικας Ναρκωτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 1
Ορισµός ναρκωτικών
1. Με τον όρο «ναρκωτικά» νοούνται ουσίες µε διαφορετική χηµική δοµή και διαφορετική δράση στο κεντρικό
νευρικό σύστηµα και µε κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τη µεταβολή της θυµικής κατάστασης του χρήστη και
την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης, ψυχικής
ή και σωµατικής, και ποικίλου βαθµού.
2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαµβάνονται ιδίως στους πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του
ν. 3459/2006 (Α΄103), όπως έχουν τροποποιηθεί µε αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών µπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να µεταφέρονται από τη µία κατηγορία
στην άλλη ή να µεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσής τους, ιδίως σύµφωνα µε τις διεθνείς
συµβάσεις.
Άρθρο 2
Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
1. Η παραγωγή, κατοχή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και µε οποιονδήποτε
τρόπο µεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών του πίνακα Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006
(Α΄103), είναι αποκλειστικό δικαίωµα του Κράτους, που
ασκείται από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.).
Η διάθεση αυτών των ουσιών γίνεται µόνο σε εργαστήρια ή νοσοκοµεία για την εκτέλεση εγκεκριµένων προγραµµάτων, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Ναρκωτικών.
2. Η παραγωγή, κατοχή, µεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία γενικά των πρώτων υλών και των έτοιµων
προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς και
η διακίνηση των ουσιών των φαρµακοτεχνικών προϊόντων και των ιδιοσκευασµάτων του πίνακα Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄103), γίνεται µόνο από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, µε ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια.
3. Η παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια
των ουσιών του πίνακα Γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄103), καθώς και των έτοιµων
φαρµακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασµάτων που
περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νοµικά και φυσικά πρόσωπα µέσω του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών µε ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και ελέγχει τη διαδικασία.
4. Η παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια

των ουσιών του πίνακα Δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄103), καθώς και των έτοιµων
φαρµακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασµάτων που
περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Ναρκωτικών µε ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και
τη σχετική άδεια. Η διάθεσή τους στα φαρµακεία, στις
φαρµακαποθήκες και στα θεραπευτήρια γίνεται µε ευθύνη και υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ..
5. Η άδεια για την εισαγωγή και εξαγωγή των ουσιών,
καθώς και των έτοιµων φαρµακοτεχνικών προϊόντων και
ιδιοσκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που υπάγονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 3459/2006 χορηγείται µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.
Άρθρο 3
Πρόδροµες ουσίες
1. Πρόδροµες ουσίες παρασκευής ναρκωτικών αποτελούν οι ουσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι
κατηγορίες 1, 2, 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 273/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 47) και
στο Παράρτηµα κατηγορίες 1, 2, 3 του Κανονισµού (ΕΚ)
111/2005 του Συµβουλίου (L 22).
2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διαµετακόµιση, παραγωγή,
παρασκευή, προµήθεια, αποθήκευση, κατοχή, πώληση,
διάθεση και διανοµή των πρόδροµων ουσιών, καθώς και
τα απασχολούµενα µε αυτές πρόσωπα ή επιχειρήσεις, υπόκεινται στον έλεγχο του Κράτους. Ως αρµόδια αρχή
θεωρείται για το σκοπό αυτόν η τελωνειακή υπηρεσία µε
τη συνδροµή συναρµόδιων αρχών κατά περίπτωση. Για
τις ουσίες της κατηγορίας 1 συναρµόδια αρχή είναι ο
Ε.Ο.Φ. και για τις ουσίες των κατηγοριών 2 και 3 το Γενικό
Χηµείο του Κράτους. Επί παραβάσεων επιβάλλονται οι
ποινές που προβλέπονται από τον Τελωνειακό Κώδικα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να προστίθενται, αφαιρούνται ή µεταφέρονται ουσίες από τη µία
κατηγορία στην άλλη σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ρυθµίζονται οι
διαδικασίες διακίνησης και ελέγχου των πρόδροµων ουσιών, καθώς επίσης να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. για την κατηγορία 1 και του Γενικού Χηµείου του Κράτους για τις
κατηγορίες 2 και 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άρθρο 4
Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών
Τον έλεγχο και την εποπτεία επί των ναρκωτικών ασκεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 5
Επιτροπή Ναρκωτικών
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συνιστάται Επιτροπή Ναρκωτικών, αποτελούµενη από:
α) τον διευθυντή της Διεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρ-
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µακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) έναν εκπρόσωπο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Φ., γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), δ) τέσσερις καθηγητές των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), ανά έναν
µε ειδίκευση στα γνωστικά αντικείµενα Φαρµακευτικής
Χηµείας, Φαρµακολογίας, Τοξικολογίας και Ψυχιατρικής
αντίστοιχα, που ορίζονται ύστερα από πρόταση των αρµόδιων οργάνων διοίκησης και ε) έναν ανώτερο αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µε εµπειρία στα θέµατα
ναρκωτικών. Για κάθε µέλος της Επιτροπής ορίζεται και
ένας αναπληρωτής. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, επιλέγονται και ορίζονται τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραµµατέας της. Η Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ορίζονται και οι κανόνες
λειτουργίας της Επιτροπής.
3. Η Επιτροπή Ναρκωτικών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί: αα) για τα σχετικά µε τα ναρκωτικά θέµατα που προκύπτουν από τις κυρωµένες από την Ελλάδα διεθνείς συµβάσεις ή από αίτηση των αρµόδιων διεθνών οργανισµών [όπως United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDΑC), Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας
(Π.Ο.Υ.), Ευρωπαϊκή Ένωση], ββ) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή κατεργασίας και εισαγωγής έτοιµων
προϊόντων που περιέχουν ουσίες του άρθρου 1, γγ) για
την προσθήκη ή αφαίρεση ουσιών στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1, για τη µεταφορά από τον ένα
πίνακα στον άλλο ή για τη µεταβολή των όρων και των
προϋποθέσεων της διάθεσής τους σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, δδ) για την τιµή των πωλούµενων από
το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, εε) για κάθε σχετικό θέµα που θα ζητήσει ο αρµόδιος Υπουργός ή η Εθνική
Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
β) Υπολογίζει τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε ναρκωτικές ουσίες και εισηγείται σχετικά στον αρµόδιο Υπουργό.
Άρθρο 6
Αµοιβή µελών και γραµµατέα
Η αµοιβή των µελών και του γραµµατέα της Επιτροπής
Ναρκωτικών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Καθορισµός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασµάτων
και ιδιοσκευασµάτων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 και
22, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση
της Επιτροπής Ναρκωτικών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των ουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 1 παράγραφος 2 και 3 παράγραφος
1 υπό µορφή σκευασµάτων ή ιδιοσκευασµάτων, οποιασδήποτε φαρµακευτικής µορφής, καθώς και οι λεπτοµέρειες συνταγογράφησης αυτών, ο τύπος και το σχήµα

της διπλότυπης συνταγής. Για τις ουσίες του πίνακα Δ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006
(Α΄103), η συνταγή µπορεί να είναι απλή επαναλαµβανόµενη. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα σκευάσµατα ή ιδιοσκευάσµατα που υπάγονται στις κατηγορίες των παραρτηµάτων των Κανονισµών του άρθρου 3 παράγραφος 1.
Άρθρο 8
Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και
παραβάτες αυτών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών
διατάξεων, τιµωρούνται µε πρόστιµο από τριακόσια
(300) µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται
µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από
γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη
παύση εξάσκησης του επαγγέλµατος από δεκαπέντε
(15) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρµακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιµωρούνται οµοίως µε πρόστιµο από τριακόσια (300) µέχρι τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και µε πρόσκαιρο κλείσιµο του φαρµακείου από τρεις (3) ηµέρες
µέχρι έξι (6) µήνες, κατά τις διατάξεις του νόµου περί επιθεωρήσεως των φαρµακείων.
Άρθρο 9
Χορήγηση ναρκωτικών από φαρµακοποιούς
1. Απαγορεύεται στους φαρµακοποιούς η χορήγηση
ναρκωτικών φαρµάκων για ηµερήσια χρήση σε ποσότητα
ανώτερη της επιτρεπόµενης από την ελληνική φαρµακοποιία ηµερήσιας δόσης, και αν ακόµη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωµοδότηση
της Επιτροπής Ναρκωτικών.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, οι φαρµακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρµακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιµωρούνται µε τις ποινές που
προβλέπονται από το νόµο περί επιθεωρήσεως φαρµακείων. Οι σχετικές αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποινή προστίµου, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στο Τµήµα Δηµόσιας Ασφάλειας του τόπου όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιµωρήθηκαν δύο φορές διώκονται και ποινικώς
και τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
Άρθρο 10
Προµήθεια ναρκωτικών
Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προβαίνει στην προµήθεια της απαιτούµενης ποσότητας των ναρκωτικών και των σκευασµάτων
αυτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για τις κρατικές προµήθειες.
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Άρθρο 11
Κατεργασία ναρκωτικών
Η λειτουργία εργοστασίων που κατεργάζονται προϊόντα και σκευάσµατα ναρκωτικών, επιτρέπεται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Τα
εργοστάσια αυτά διευθύνονται από φαρµακοποιό ή χηµικό και υπόκεινται στο διαρκή έλεγχο της επιθεώρησης
των φαρµακείων. Εκτός από το διαρκή αυτό έλεγχο επιθεωρούνται πριν από την έναρξή τους και µετά, κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας τους, τουλάχιστον δύο φορές
το έτος, από επιτροπή απαρτιζόµενη: α) από τον επιθεωρητή των φαρµακείων και β) από έναν τεχνικό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε υπόδειξη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά που παράγονται από τα εργοστάσια αυτά ή τα
φαρµακευτικά σκευάσµατα αυτών φυλάσσονται µέχρι
την παράδοση µέσα στο εργοστάσιο για αποκλειστική
χρήση του Κράτους. Η πώληση προς άλλον ή η εξαγωγή
τους µε οποιονδήποτε τρόπο από το εργοστάσιο απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 12
Φαρµακευτικά σκευάσµατα οπίου
Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα του οπίου, όπως τα
βάµµατα, µπορεί να παρασκευάζονται και εντός των
φαρµακείων προς χρήση αυτών. Τα σκευάσµατα αυτά
παρασκευάζονται από το όπιο που χορηγείται από το µονοπώλιο του Κράτους και αναγράφονται κατά την ηµέρα
της παρασκευής σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται
προς τούτο στα φαρµακεία και υπόκειται στον έλεγχο
της επιθεώρησης των φαρµακείων.
Άρθρο 13
Πώληση ναρκωτικών
1. Η πώληση ναρκωτικών από το Κράτος ανατίθεται
στην Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια της αρµόδιας διεύθυνσης των Περιφερειών, η
οποία τις διαβιβάζει στο Υπουργείο συνοδευόµενες µε
γνώµη της. Η πώληση επιτρέπεται µόνο στα φαρµακεία,
νοσοκοµεία, κλινικές και ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρµακεία, ύστερα από άδεια του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται
µε σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών και εµφανίζει την ποσότητα από κάθε είδος, η οποία κάθε έτος
θα επιτρέπεται να αγορασθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες
καθενός από τους ανωτέρω.
2. Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα του οπίου κατασκευάζονται στα φαρµακεία, είτε για ίδια χρήση κάθε φαρµακείου είτε και για µεταπώληση σε άλλα φαρµακεία, νοσοκοµεία, κλινικές ή ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρµακεία.
3. Η πώληση των ναρκωτικών από τα φαρµακεία στο
κοινό επιτρέπεται µόνο µε ιατρικές συνταγές, όχι δε και
µε αντίγραφα αυτών.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις φαρµακοποιών
1. Οι φαρµακοποιοί οφείλουν να φυλάσσουν τις συνταγές, µε βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά
φάρµακα, τουλάχιστον για µία τριετία, χωριστά από τις

λοιπές συνταγές και σε δέσµες που περιλαµβάνουν τις
συνταγές ενός τριµήνου. Οφείλουν επίσης να αναγράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα
ποσά τα οποία έχουν καταναλωθεί κατά το τέλος κάθε
τριµήνου, µε άθροιση των αναγραφόµενων στις συνταγές, καθώς και εκείνων τα οποία χωριστά καταναλώθηκαν για κάθε παρασκευή φαρµακευτικού σκευάσµατος.
2. Οι φαρµακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η
ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του
έτους και οι προµήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια
του έτους, β) το άθροισµα των ναρκωτικών που δόθηκαν
κατά το έτος αυτό µε συνταγές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρµακευτικών
σκευασµάτων. Οι καταστάσεις που στάλθηκαν από τα
φαρµακεία υποβάλλονται από τις ως άνω αρµόδιες υπηρεσίες, µε αντίστοιχες συνοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε έτους
ανυπερθέτως.
3. Στους φαρµακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο αυτό
τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νόµου περί επιθεωρήσεως φαρµακείων.
Επίσης επιβάλλεται ποινή, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, στους φαρµακοποιούς ή διευθυντές φαρµακείων, οι
οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν άτακτα το βιβλίο που ορίζεται από το άρθρο αυτό ή δεν φυλάσσουν τις συνταγές
των ιατρών µε τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά.
Άρθρο 15
Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών
1. Οι διευθυντές κλινικών, νοσοκοµείων, όπως και οι
ιατροί των χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρµακεία, αναγράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, αριθµηµένο κατά σελίδες
και µονογραφηµένο από τον ειρηνοδίκη του τόπου της
κατοικίας, ηµερολογιακώς και ονοµαστικώς, τα ναρκωτικά που καταναλώθηκαν για κάθε άρρωστο. Κατά το τέλος κάθε τριµήνου αναγράφουν το άθροισµα των ναρκωτικών που καταναλώθηκαν κατά το προηγούµενο εδάφιο
και ιδιαίτερα για καθένα από αυτά, στο βιβλιάριο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο δίδεται σε αυτούς δωρεάν, µε την άδεια που τους
χορηγήθηκε από το Υπουργείο. Επίσης, στέλνουν τριµηνιαία κατάσταση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία τις αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε συνοπτικές καταστάσεις που συντάσσονται από αυτήν µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε τριµηνίας.
2. Στους διευθυντές κλινικών και νοσοκοµείων και
στους ιατρούς, που έχουν άδεια προµήθειας ναρκωτικών, οι οποίοι δεν υποβάλλουν τις τριµηνιαίες καταστάσεις µέσα στην οριζόµενη προθεσµία ή δεν αναγράφουν
στο πιο πάνω βιβλίο τα ναρκωτικά που διατέθηκαν στους
ασθενείς, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ., ποινή προστίµου µέχρι τριακόσια (300)
ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, από τετρακόσια
(400) µέχρι χίλια (1.000) ευρώ.
3. Τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στην
προηγούµενη παράγραφο µπορεί να αναπροσαρµόζο-

42
νται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ..
Άρθρο 16
Καθορισµός τιµής ναρκωτικών
Η τιµή των ναρκωτικών που πωλούνται από το Κράτος
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Επιτροπής Ναρκωτικών. Η τιµή αυτή δεν µπορεί να είναι
κατώτερη από τα έξοδα προµήθειας και διαχείρισης. Η
τιµή των ναρκωτικών που χορηγούνται στο κοινό µε ιατρικές συνταγές, καθορίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα
διατίµηση.
Άρθρο 17
Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών
Η τελωνειακή φύλαξη των ναρκωτικών προς διαµετακόµιση επιτρέπεται µόνο στο Τελωνείο Πειραιώς και
στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης και µέσα σε ιδιαίτερο χώρο, µε προσκόµιση πιστοποιητικού, που εκδίδεται
από τις αρµόδιες αρχές της χώρας, από την οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, θεωρείται από τις εκεί ελληνικές προξενικές αρχές και αναφέρει ειδικώς: α) ότι τα
ναρκωτικά αυτά πρόκειται να κατατεθούν σε ελληνικό
λιµάνι για διαµετακόµιση, β) το όνοµα και τη διεύθυνση
του αποστολέα και γ) την ποσότητα των αποστελλόµενων για διαµετακόµιση ναρκωτικών.
Άρθρο 18
Εξαγωγή ναρκωτικών
Για την εξαγωγή από το Τελωνείο Πειραιώς και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης των ναρκωτικών που κατατέθηκαν για διαµετακόµιση σε ξένη χώρα, απαιτείται ειδική άδεια που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την προσκόµιση άδειας
των αρµόδιων αρχών της χώρας, στην οποία πρόκειται
να αποσταλούν τα εν λόγω ναρκωτικά, θεωρηµένης από
τις εκεί ελληνικές προξενικές αρχές, η οποία αναφέρει,
ότι επιτρέπεται η εισαγωγή των ναρκωτικών σε αυτήν τη
χώρα, ότι αυτά πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, το όνοµα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, την ποσότητα αυτών και την προθεσµία µέσα στην
οποία πρέπει να γίνει η εισαγωγή. Στην άδεια εξαγωγής
αναγράφονται: α) ο αριθµός και η ηµεροµηνία της άδειας
εισαγωγής της χώρας στην οποία αποστέλλονται τα
ναρκωτικά, β) το όνοµα και η διεύθυνση του εισαγωγέα,
καθώς και του εξαγωγέα, γ) η ποσότητα των εξαγόµενων ναρκωτικών και δ) η προθεσµία µέσα στην οποία, µε
βάση την άδεια της εισαγωγής, πρέπει να φθάσουν τα
ναρκωτικά στη χώρα στην οποία αποστέλλονται. Αντίγραφο της άδειας αυτής συνοδεύει την αποστολή και
άλλο αντίγραφό της αποστέλλεται, από το Υπουργείο
που το εξέδωσε, στην επιτόπια προξενική αρχή της χώρας, η οποία τα εισάγει.
Άρθρο 19
Αποστολή ναρκωτικών διαµέσου της Ελλάδας και
εισαγωγή τους µε δέµατα ή επιστολές
1. Απαγορεύεται η διαµέσου της Ελλάδας αποστολή
ναρκωτικών από κάποια χώρα σε άλλη, είτε αυτά µεταφορτώθηκαν από το πλοίο ή το όχηµα που χρησιµοποιή-

θηκε είτε όχι, εφόσον δεν προσκοµίζεται αντίγραφο της
άδειας της εξαγωγής από την εξάγουσα χώρα. Στην άδεια αυτή πρέπει να αναγράφεται η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, ο αριθµός και η ηµεροµηνία
της άδειας εισαγωγής, το όνοµα και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, τα ποσά των αποστελλόµενων ναρκωτικών και η προθεσµία εισαγωγής. Αλλαγή
κατεύθυνσης των αποστελλόµενων δια του ελληνικού εδάφους ναρκωτικών επιτρέπεται µόνο µε άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία
εκδίδεται µε βάση την αναφερόµενη στο άρθρο 17 άδεια
της χώρας εισαγωγής. Στην άδεια αυτή του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναγράφονται όσα
αναφέρονται στο άρθρο 18.
2. Ναρκωτικά που εισάγονται µε ταχυδροµικά δέµατα
ή µε µορφή επιστολής ή ως δείγµα χωρίς αξία, κατάσχονται και καταστρέφονται σύµφωνα µε το άρθρο 41.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 20
Διακίνηση ναρκωτικών
1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνοµα ναρκωτικά, τιµωρείται µε κάθειρξη και µε χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29,
ως έγκληµα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη
µε την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδροµων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαµετακόµιση, η πώληση, η αγορά, η
προσφορά, η διανοµή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η
καλλιέργεια, η συγκοµιδή, η κατοχή, η µεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευµένων ειδών µονοπωλίου, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση
ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήµατος
στο οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηµατική
διακίνηση ναρκωτικών, η χρηµατοδότηση, η οργάνωση ή
η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης, η νόθευση ή η
κατάρτιση ή η χρησιµοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για τη χορήγηση ναρκωτικών µε σκοπό τη διακίνησή
τους, καθώς και η καθοριστική µεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει µόνο ένα έγκληµα
διακίνησης. Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται
υπόψη το σύνολο των επί µέρους πράξεων διακίνησης,
το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του
ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.
Άρθρο 21
Προνοµιούχες περιπτώσεις
1. Με ποινή φυλάκισης τιµωρείται όποιος:
α) διακινεί µικροποσότητες ναρκωτικών, µε σκοπό να
εξασφαλίσει την κάλυψη των καθηµερινών ατοµικών του
αναγκών χρήσης,
β) διαθέτει ναρκωτικά σε οικείους του, µε σκοπό να κα-
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λύψει τις άµεσες ανάγκες χρήσης τους.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προµηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος µέρος της σε
άλλον για δική του αποκλειστική χρήση. Η κρίση ότι η
διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον τρίτο
και από ποσότητα που καλύπτει προσωπικές ανάγκες
του δράστη θεµελιώνεται στα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 29 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο.
Άρθρο 22
Διακεκριµένες περιπτώσεις
1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ τιµωρείται όποιος τελεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παράγραφος 1α:
α) αν είναι υπάλληλος [άρθρο 13 στοιχείο α΄ του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ)], ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται µε τα ναρκωτικά και ιδίως µε τη φύλαξή τους ή
τη δίωξη των παραβατών του νόµου αυτού ή ανήκει στο
προσωπικό των καταστηµάτων ή ιδρυµάτων της παραγράφου 2 εδάφιο α΄,
β) για να διευκολύνει ή αποκρύψει τη διάπραξη άλλων
κακουργηµάτων.
2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιµωρείται όποιος
παράνοµα:
α) διακινεί ναρκωτικά σε στρατόπεδα, αστυνοµικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήµατα, καταστήµατα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές µονάδες οποιασδήποτε βαθµίδας, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή άλλες µονάδες
κατάρτισης, επιµόρφωσης ή µετεκπαίδευσης, σε χώρους
άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης µαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς,
β) διακινεί ναρκωτικά µε σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή µεταχειρίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο κατά την τέλεση των
πράξεων των άρθρων 20 και 21 παράγραφος 1α,
γ) ενεργεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και
21 παράγραφος 1α στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 187 και 187Α ΠΚ,
δ) είναι υπότροπος. Υπότροπος θεωρείται όποιος, χωρίς να έχει κριθεί ως εξαρτηµένος, έχει ήδη καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα διακίνησης ναρκωτικών µέσα στην προηγούµενη δεκαετία,
ε) αναµειγνύει µε οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε
τρόφιµα, ποτά ή άλλα είδη προορισµένα να εισαχθούν
στον ανθρώπινο οργανισµό µε σκοπό τη διάθεσή τους σε
τρίτους,
στ) εκδίδει ως ιατρός συνταγή για τη χορήγηση ναρκωτικών εν γνώσει του ότι δεν υπάρχει πραγµατική και συγκεκριµένη ιατρική ένδειξη ή χορηγεί φάρµακα, τα οποία
περιέχουν µε οποιαδήποτε µορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιµοποιηθούν για παρασκευή ή διακίνηση ναρκωτικών,
ζ) χορηγεί ως φαρµακοποιός ή έµπορος φαρµάκων γενικά, ως διευθυντής, υπάλληλος ή άλλος εργαζόµενος
σε φαρµακείο ναρκωτικά, γνωρίζοντας είτε ότι δεν υπάρχει η κατά τους όρους του νόµου ιατρική συνταγή είτε ότι η συνταγή δεν είναι προσήκουσα.

Άρθρο 23
Ιδιαίτερα διακεκριµένες περιπτώσεις
Με πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών ή µε ισόβια κάθειρξη και µε χρηµατική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εξακόσιες χιλιάδες
(600.000) ευρώ τιµωρείται ο παραβάτης των άρθρων 20
ή 22:
α) όταν µετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων ή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2168/1993,
β) όταν η πράξη του αφορά ναρκωτικά, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν βαριά σωµατική βλάβη (άρθρο 310
παρ. 2 ΠΚ) και είτε προκάλεσαν βαριά σωµατική βλάβη ή
θάνατο σε τρίτον είτε προκάλεσαν επικίνδυνη σωµατική
βλάβη στην υγεία πολλών ατόµων,
γ) όταν κατ’ επάγγελµα χρηµατοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ’ επάγγελµα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώµενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Άρθρο 24
Πρόκληση και διαφήµιση
1. Όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον στην παράνοµη
χρήση ναρκωτικών ή διαφηµίζει τη χρήση τους ή παρέχει
πληροφορίες για την κατασκευή ή την προµήθειά τους
µε σκοπό τη διάδοσή τους ή προσφέρεται στη διακίνηση
ναρκωτικών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 20, τιµωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή από άλλη διάταξη, µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ.
2. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις της παραγράφου 1
κατ’ επάγγελµα και µε σκοπό το κέρδος γι’ αυτόν ή τρίτο
τιµωρείται µε ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη.
3. Δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώµης ή επιστηµονικής κρίσης σχετικά µε τα ναρκωτικά.
Άρθρο 25
Οδήγηση µεταφορικών µέσων
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο µηνών και µε χρηµατική ποινή διακοσίων (200) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, καθώς και µε στέρηση από δύο έως
πέντε έτη της άδειας οδήγησης ή του οικείου διπλώµατος ή του πτυχίου τιµωρείται όποιος οδηγεί ή κυβερνά οποιοδήποτε πλωτό, χερσαίο ή εναέριο µεταφορικό µέσο
υπό την επίδραση ναρκωτικών.
Αν από την πράξη αυτή προκλήθηκε απλή σωµατική
βλάβη επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
έτους.
Αν προκλήθηκε βαριά σωµατική βλάβη επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.
Αν από την πράξη αυτή προκλήθηκε θάνατος επιβάλλεται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης µέχρι 10 ετών.
2. Μετά την πάροδο διετίας, το συµβούλιο πληµµελειοδικών, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος, µπορεί
να αποφασίσει για την επανάκτηση της άδειας, µε την
προϋπόθεση ότι έχει υποστεί επιτυχώς τη θεραπεία απεξάρτησης.
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Άρθρο 26
Ευθύνη και κυρώσεις νοµικών προσώπων
1. Εφόσον οι πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις
των άρθρων 20, 22 και 23, καθώς και οι πράξεις της απόπειρας και συµµετοχής σε αυτές τελέσθηκαν από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί προς όφελος νοµικού προσώπου, ατοµικά ή ως µέλος οργάνου αυτού που κατά το νόµο ή σύµφωνα µε το καταστατικό του ασκεί διευθυντική
εξουσία εντός αυτού και έγκειται, είτε στην εκπροσώπησή του είτε στην άσκηση ελέγχου είτε στη λήψη αποφάσεων στο όνοµα του νοµικού προσώπου, ανεξάρτητα από τις ποινικές ευθύνες των φυσικών προσώπων που είναι φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί των ανωτέρω εγκληµάτων, ή και συνεργοί σε αυτά, στα ως άνω νοµικά πρόσωπα επιβάλλονται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών: α) Διοικητικό πρόστιµο από εκατό χιλιάδες
(100.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. β)
Προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής οριστική απαγόρευση άσκησης εµπορικής δραστηριότητας και πρόσκαιρος ή σε περίπτωση υποτροπής οριστικός αποκλεισµός
από φορολογικά και άλλα ευεργετήµατα, καθώς και από
δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις. γ) Προσωρινή ή οριστική παύση της λειτουργίας του καταστήµατος, του γραφείου ή των εν γένει εγκαταστάσεων που χρησίµευσαν
για την τέλεση του εγκλήµατος.
2. Επίσης επιβάλλεται διάλυση του νοµικού προσώπου
µε δικαστική απόφαση - όπου αυτό προβλέπεται - κατά
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δήµευσης και κατάσχεσης ναρκωτικών ουσιών των άρθρων 40 και 41.
4. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και όταν φυσικό πρόσωπο παραλείπει από πρόθεση εποπτεία και έλεγχο, σύµφωνα µε την παρ. 1, καθιστώντας έτσι δυνατή την τέλεση ποινικών αδικηµάτων που
αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 20, 22 και 23 από οποιονδήποτε τρίτο υποκείµενο στην εξουσία του.
5. Για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπ΄ όψη τα κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 3
εδάφιο δεύτερο, και το ύψος του επιδιωχθέντος ή επιτευχθέντος οφέλους του νοµικού προσώπου.
Άρθρο 27
Μέτρα επιεικείας
1. Αν ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των άρθρων
20 έως 23 πριν από την αµετάκλητη καταδίκη του, κρίνεται ότι µε δική του πρωτοβουλία συντέλεσε µε παροχή
πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ή στην ανακάλυψη και σύλληψη διακινητή ναρκωτικών, η δε ευθύνη του
υπαιτίου και η βαρύτητα της πράξης του είναι καταδήλως
µικρότερες από την ευθύνη των προσώπων στην ανακάλυψη και σύλληψη των οποίων συντέλεσε και τη βαρύτητα των πράξεων που τέλεσαν, το δικαστήριο αναγνωρίζει στο πρόσωπό του ελαφρυντική περίσταση. Παράλληλα µπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της
ποινής για διάστηµα από δύο (2) έως είκοσι (20) ετών, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των όρων των άρθρων 99
επ. του Π.Κ..
2. Σε περίπτωση, που για την ανακάλυψη ή εξάρθρωση

της εγκληµατικής οργάνωσης ή τη σύλληψη του διακινητή ναρκωτικών, είναι αναγκαία η προσωρινή απoφυλάκιση του ανωτέρω υπαιτίου, το συµβούλιο πληµµελειοδικών µπορεί µε βούλευµα να διατάσσει την προσωρινή αναστολή της ποινικής δίωξης του ανωτέρω και την για ορισµένο χρόνο προσωρινή του απόλυση από τη φυλακή,
προκειµένου να επαληθευτούν οι ανωτέρω πληροφορίες.
3. Αν, µετά την κατά τα άνω αναστολή της ποινικής
δίωξης και αποφυλάκιση του υπαιτίου, προκύψει ότι οι
δοθείσες από αυτόν πληροφορίες δεν ήταν αληθινές ή
ότι δεν επρόκειτο για εγκληµατική οργάνωση διακίνησης
ναρκωτικών ή για διακινητή ναρκωτικών, το σχετικό βούλευµα ανακαλείται, διατάσσεται και πάλι η φυλάκιση του
υπαιτίου και η ανασταλείσα ποινική δίωξη κατ΄ αυτού
συνεχίζεται.
4. Για τις χορηγηθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες,
συντάσσεται έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα, η οποία αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τις υποθέσεις
ναρκωτικών εισαγγελέα εφετών κατ΄ άρθρο 44 προκειµένου να λάβει γνώση. Η έκθεση ένορκη εξέτασης µάρτυρα τηρείται σε ειδικό αρχείο της εισαγγελίας, όπου επίσης αποστέλλεται και τηρείται έκθεση της αρµόδιας
αρχής η οποία προέβη µε βάση τις ανωτέρω πληροφορίες στην εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ή στην σύλληψη διακινητή ναρκωτικών
ουσιών. Των ανωτέρω εκθέσεων λαµβάνουν γνώση µόνο
τα µέλη του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου ή δικαστηρίου τα οποία εξετάζουν και αυτεπαγγέλτως τη χορήγηση ή µη των προβλεπόµενων στις προηγούµενες παραγράφους ευεργετηµάτων.
5. Αν οι όροι της παραγράφου 1 συντρέξουν µετά την
αµετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου, το συµβούλιο πληµµελειοδικών µπορεί να διατάξει την απόλυσή του από τις
φυλακές υπό όρο και χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 105 του Π.Κ..
Άρθρο 28
Πράξεις ελεγκτικών οργάνων
1. Δεν είναι άδικη η πράξη αστυνοµικού, τελωνειακού
υπαλλήλου, υπαλλήλου του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και λιµενικού υπαλλήλου, ο
οποίος µε εντολή του αρµόδιου για τη δίωξη ναρκωτικών
προϊσταµένου του και µε σκοπό την ανακάλυψη ή σύλληψη προσώπου που διαπράττει έγκληµα από τα αναφερόµενα στα άρθρα 20, 22 και 23, αφού τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 253 Α παρ. 3 Κ.Πολ.Δ., δρα ως αγοραστής ή µεσολαβητής ή µεταφορέας ή φύλακας ναρκωτικών ουσιών ή µε άλλους τρόπους που δεν δηµιουργούν
ούτε επιτείνουν κινδύνους για τρίτα πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και για τον ιδιώτη που µε αυτόν το σκοπό τελεί ανάλογες ενέργειες ύστερα από πρόταση των αρµόδιων,
για τη δίωξη ναρκωτικών, υπηρεσιών.
2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ή ο ιδιώτης µπορούν
να ενεργούν τις πράξεις της παραγράφου 1 και να συναλλάσσονται µε συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας,
φορολογικά ή άλλα στοιχεία, καθώς και να διεξάγουν
συναλλαγές επιβαλλόµενες αποκλειστικά από τις ανάγκες της συγκαλυµµένης δράσης. Η διαδικασία για την
έκδοση των στοιχείων συγκάλυψης των ελεγκτικών οργάνων ή του ιδιώτη, η διαδικασία έγκρισης για τη διενέργεια συναλλαγών εκ µέρους τους µε αυτά τα στοιχεία, η
διαδικασία εγκρίσεως των προς διάθεση χρηµατικών πο-
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σών για τις ανάγκες της συγκαλυµµένης δράσης, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Προστασίας του Πολίτη.
3. Εφόσον υφίστανται σοβαρές ενδείξεις σε βάρος συγκεκριµένων προσώπων για την τέλεση εγκληµάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά τα άρθρα 20, 22 και 23
επιτρέπεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 253 Α Κ.Πολ.Δ., η εκτός κατοικίας καταγραφή
δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων µε συσκευές ήχου
ή εικόνας ή µε άλλα ειδικά τεχνικά µέσα, καθώς και η
χρησιµοποίηση του υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον των εισαγγελικών, ανακριτικών και δικαστικών
αρχών.
Άρθρο 29
Καλλιέργεια κάνναβης, δηµόσια χρήση ναρκωτικών
ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής
1. Όποιος για δική του αποκλειστική χρήση καλλιεργεί
φυτά κάνναβης σε αριθµό ή έκταση που δικαιολογούνται
µόνο για την ατοµική του χρήση, τιµωρείται µε κράτηση
µέχρι τριών µηνών ή µε πρόστιµο µέχρι πεντακοσίων
(500) ευρώ.
2. Όποιος κάνει χρήση ναρκωτικών δηµοσίως τιµωρείται µε κράτηση µέχρι έξι µηνών ή µε πρόστιµο µέχρι χιλίων (1.000) ευρώ. Ο δράστης της πράξης του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να κριθεί ατιµώρητος, εάν το δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς συµπτωµατική και δεν είναι πιθανόν να επαναληφθεί.
3. Δεν τελεί άδικη πράξη όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, µε οποιονδήποτε τρόπο προµηθεύεται ή
κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται
µόνο για την ατοµική του χρήση. Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά χρήσης
γίνεται µε συνεκτίµηση του είδους, της καθαρότητας και
της ποσότητας του συγκεκριµένου ναρκωτικού, σε συνδυασµό µε τη συχνότητα χρήσης, τον χρόνο χρήσης, την
ηµερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του
συγκεκριµένου χρήστη.
4. Με φυλάκιση µέχρι δύο ετών τιµωρείται όποιος καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιµοποιεί πλαστή ιατρική
συνταγή χορήγησης ναρκωτικών µε σκοπό τη χρήση
τους από τον ίδιο.
Άρθρο 30
Μεταχείριση εξαρτηµένων χρηστών από
ναρκωτικές ουσίες
1. Όσοι απέκτησαν την έξη της χρήσης ναρκωτικών
και δεν µπορούν να την αποβάλουν µε τις δικές τους δυνάµεις, υποβάλλονται σε ειδική µεταχείριση κατά τους
όρους του άρθρου αυτού και των άρθρων 31-35.
2. Η συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου διαπιστώνεται κατά την άσκηση της
ποινικής δίωξης και σε κάθε φάση της ποινικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την αρχή της ηθικής αποδείξεως όπως
ορίζεται από το άρθρο 177 Κ.Πολ.Δ..
3. Για την διάγνωση της εξάρτησης ενός προσώπου από ναρκωτικά συνεκτιµώνται ιδίως πιστοποιήσεις αναγνωρισµένων Υπηρεσιών απεξάρτησης, χορήγησης υπο-

καταστάτων ή ανταγωνιστικών στα οπιοειδή ουσιών, περίθαλψης για παθήσεις συνδεόµενες µε την χρήση ουσιών, ψυχολογικά και κοινωνικά δεδοµένα που αφορούν
τον κατηγορούµενο, ευρήµατα εργαστηριακών εξετάσεων που αποκαλύπτουν χρήση ναρκωτικών για µακρόχρονες περιόδους. Σε κάθε φάση της ποινικής διαδικασίας
δύναται να διαταχθεί πραγµατογνωµοσύνη, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηµα του κατηγορουµένου,
προκειµένου να καθοριστεί αν πράγµατι υπάρχει εξάρτηση, όπως επίσης και το είδος και η βαρύτητα αυτής. Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήµατος για πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. Η πραγµατογνωµοσύνη συνεκτιµάται µε τα παραπάνω διαγνωστικά κριτήρια. Πίνακας µε τις υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης διαβιβάζεται ανά έτος στον αρµόδιο εισαγγελέα µε ευθύνη
των Υπουργείων που τις εποπτεύουν. Οι εργαστηριακές
εξετάσεις διενεργούνται από αρµόδια δηµόσια εργαστήρια της χώρας όπως τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια και
τα εργαστήρια των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και τα
εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Δράστης, στο πρόσωπο του οποίου κατά τον χρόνο
της πράξης συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αν είναι υπαίτιος τέλεσης:
α. Των πράξεων του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 παραµένει ατιµώρητος.
β. Των πράξεων του άρθρου 20 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
γ. Των πράξεων του άρθρου 21 τιµωρείται µε φυλάκιση
µέχρι ενός (1) έτους.
δ. Των πράξεων του άρθρου 22 τιµωρείται µε πρόσκαιρη κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών.
5. Ο κατά νόµο ποινικός χαρακτήρας των πράξεων που
τελέστηκαν από δράστη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, κρίνεται µε βάση
την απειλούµενη στην παράγραφο 4 στοιχεία β΄, γ΄ και
δ΄ ποινή.
Άρθρο 31
Ειδική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών
στην προδικασία
Σε περίπτωση εγκληµάτων των άρθρων 20 έως 25, 29
και 30 παρ. 4, όπως και σε περίπτωση εγκλήµατος που
φέρεται ότι τελέστηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, εφόσον τα εγκλήµατα αυτά έχουν τελεστεί από πρόσωπο το οποίο απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν µπορεί να την αποβάλει
µε τις δικές του δυνάµεις κατά το άρθρο 30 παρ. 1, τότε:
α) Εάν ο κατηγορούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, ο
ανακριτής µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα µπορεί
αυτοτελώς ή αντί της προσωρινής κράτησης να επιβάλλει ως περιοριστικό όρο την εισαγωγή του σε εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης.
β) Σε περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης εάν ο
κατηγορούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει ειδικό συµβουλευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης εντός θεραπευτικών ή ειδικών καταστηµάτων κράτησης ή
καταστηµάτων κράτησης ή τµηµάτων αυτών στα οποία
λειτουργεί τέτοιο πρόγραµµα, υποβάλλεται σε πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας τριών εβδοµάδων. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, ειδική επιτροπή αποτελούµενη από το κατά το άρθρο 10 του
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Σωφρονιστικού Κώδικα Συµβούλιο Φυλακής, στην σύνθεση του οποίου προστίθενται για την συγκεκριµένη περίπτωση ο υπεύθυνος του Προγράµµατος σωµατικής αποτοξίνωσης και ο υπεύθυνος του Προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης του Καταστήµατος Κράτησης µπορεί
να διατάξει την παρακολούθηση ειδικού συµβουλευτικού
προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης. Ο χρόνος
παραµονής στα ανωτέρω αναφερόµενα καταστήµατα υπολογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ή σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κατά της ελευθερίας ως χρόνος έκτισης της ποινής.
γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους, το αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο µπορεί, µεταξύ των όρων, να συµπεριλάβει
και την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης του αιτούντος, εφόσον έχει γίνει δεκτός από εγκεκριµένο προς τούτο φορέα.
Άρθρο 32
Έννοµες συνέπειες της συµµετοχής σε
θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης εκτός
καταστηµάτων κράτησης
1. Σε περίπτωση εγκληµάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 31 εκτός των εγκληµάτων του άρθρου 23 και εκτός των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 187
Α, 299, 310 παρ. 3, 311, 322, 323, 324, 336 και 380 παρ.
2 του Π.Κ., εφόσον αυτά έχουν τελεστεί από πρόσωπο
που συµµετέχει σε εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό
πρόγραµµα απεξάρτησης, τότε:
α) Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µπορεί µε αιτιολογηµένη διάταξή του και µε έγκριση του εισαγγελέα εφετών να αναβάλει για ορισµένο χρόνο την άσκηση ποινικής δίωξης, η οποία µπορεί να παρατείνεται, αν λαµβάνει γνώση από έκθεση ή και εκθέσεις του διευθυντή εγκεκριµένου κατά νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης, ότι ο δράστης έχει προσέλθει οικειοθελώς
και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την απεξάρτησή του. Αν ο δράστης ολοκληρώσει µε επιτυχία το θεραπευτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε έγγραφη βεβαίωση και
έκθεση του διευθυντή του προγράµµατος, το συµβούλιο
πληµµελειοδικών, µπορεί να απόσχει οριστικά από την
ποινική δίωξη, εφόσον η τελευταία θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επανένταξή του στην κοινωνική ζωή.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω εκθέσεις
του διευθυντή θεραπευτικού προγράµµατος είναι απόρρητα και απαγορεύεται η ανακοίνωσή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο το χρήστη ναρκωτικών,
που υποβλήθηκε σε θεραπεία, επί ανηλίκου δε στον έχοντα την επιµέλεια. Το ευεργέτηµα των προηγούµενων εδαφίων παρέχεται µία µόνο φορά.
β) Ο αρµόδιος εισαγγελέας αναστέλλει µε διάταξή του
την ισχύ εντάλµατος σύλληψης προσώπου, που παρακολουθεί εγκεκριµένο κατά νόµο πρόγραµµα απεξάρτησης, εάν το ένταλµα αυτό αφορά εγκλήµατα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκοµένου στο παραπάνω πρόγραµµα. Στην περίπτωση που έχει διατηρηθεί η ισχύς του µε σύµφωνη γνώµη του προέδρου εφετών ή µε βούλευµα, τότε για την αναστολή αποφασίζει
το συµβούλιο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η κατηγορία.
γ) Το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση αναστέλλει
την εκτέλεση των στερητικών της ελευθερίας και των

χρηµατικών ποινών, προσώπου που παρακολουθεί εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστηµάτων µέχρι την ολοκλήρωσή του, εάν οι ποινές αυτές αφορούν πράξεις που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τελέστηκαν
πριν από την εισαγωγή του διωκοµένου στο θεραπευτικό
πρόγραµµα, εφόσον βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο αυτού του προγράµµατος η συνεπής παρακολούθησή του
εκ µέρους του διωκοµένου. Η αναστολή αυτή χορηγείται
υπό τον όρο συνέχισης της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράµµατος απεξάρτησης και ανακαλείται σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις και µε διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση των
ανωτέρω ποινών έως ότου εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που υποβάλλεται κατά το προηγούµενο εδάφιο.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χωρήσει βεβαίωση
της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε
δυσµενούς ατοµικού µέτρου και κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού. Για την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου επιµελείται, κατόπιν αιτήσεως του καταδικασθέντος, ο αρµόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου
που εξέδωσε την περί αναστολής απόφαση, ενηµερώνοντας εγγράφως τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της αρµόδιας
ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσµενών
ατοµικών µέτρων και των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται, και συνεχίζονται τοκογονία ή προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού.
2. Σε δράστη που κατηγορείται για εγκλήµατα της παραγράφου 1 και απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν µπορεί να αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις εφόσον έχει ενταχθεί σε εγκεκριµένο
από το νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης:
α) Χορηγείται αναβολή στράτευσης, η οποία διακόπτεται ύστερα από γραπτή βεβαίωση του διευθυντή του θεραπευτικού προγράµµατος ότι ολοκληρώθηκε ή διακόπηκε η θεραπευτική αγωγή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και επί των ανυποτάκτων.
β) Δεν επιτρέπεται η σύλληψη και παραποµπή σε δίκη
για λιποταξία και τα συναφή προς αυτήν εγκλήµατα, καθώς και για τα λοιπά εγκλήµατα κατά της στρατιωτικής
υποχρεώσεως των άρθρων 32-45 του ν. 2287/1995 περί
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
γ) Η συµµετοχή του σε θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης αποτελεί υποχρεωτικό λόγο αναβολής της δίκης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράµµατος αναστέλλεται η παραγραφή οποιουδήποτε εγκλήµατος του θεραπευοµένου. Στην περίπτωση αυτή,
οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 113 παρ. 3 εδάφιο α΄ Π.Κ.
χρονικοί περιορισµοί της αναστολής παρατείνονται κατά
3 έτη. Ως χρόνος θεραπευτικού προγράµµατος θεωρείται και ο εγκεκριµένος από τον επιστηµονικό διευθυντή
του οικείου προγράµµατος κοινωνικής επανένταξης.
3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, εκτός από εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής, να εισέλθει στους χώρους
των παραπάνω θεραπευτικών προγραµµάτων απεξάρτη-
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σης, χωρίς γραπτή άδεια του διευθυντή του. Με βούλευµα του συµβουλίου εφετών, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου εισαγγελέα, µπορεί να διαταχθεί η σύλληψη
και παραποµπή σε δίκη ατόµου που παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης αν υπάρχουν επαρκείς
ενδείξεις ότι έχει διαπράξει είτε κακούργηµα του άρθρου 23 είτε κακούργηµα των άρθρων 187 Α, 299, 310
παρ. 3, 311, 322, 323, 324, 336 και 380 παρ. 2 του Π.Κ..
Άρθρο 33
Έννοµες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού
προγράµµατος απεξάρτησης εκτός
σωφρονιστικών καταστηµάτων
1. Μετά την ολοκλήρωση µε επιτυχία του εγκεκριµένου κατά νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης, που πιστοποιείται εγγράφως από τον επιστηµονικό
διευθυντή του οικείου προγράµµατος:
α) Ανεξάρτητα από τους όρους που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του Π.Κ., αν κάποιος
καταδικαστεί για εγκλήµατα από τα αναφερόµενα στο
άρθρο 32 παράγραφος 1 που τελέστηκαν πριν από την
εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραµµα, η εκτέλεση
τόσο της στερητικής της ελευθερίας όσο και της χρηµατικής ποινής αναστέλλεται υποχρεωτικά για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο από έξι (6) έτη, σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο, οι οποίοι πρέπει να σχετίζονται µε τη διαπίστωση της διατήρησης της απεξάρτησης. Όσοι έχουν καταδικαστεί µπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση αναστολής στο δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Η παραπάνω αναστολή
ανακαλείται µόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι της απόφασης. Εάν η αναστολή δεν ανακληθεί η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να µην είχε επιβληθεί.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χωρήσει βεβαίωση
της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας ΔΟΥ, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσµενούς ατοµικού µέτρου και
κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή που
χορηγήθηκε κατά τα ανωτέρω εδάφια ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του Π.Κ.. Εφόσον ο
χρόνος δοκιµασίας παρέλθει επιτυχώς, τα σχετικά χρέη
διαγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο. Για την εφαρµογή της
διάταξης του προηγούµενου εδαφίου επιµελείται, κατόπιν αιτήσεως του καταδικασθέντος, ο αρµόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου που εξέδωσε
την περί αναστολής απόφαση, ενηµερώνοντας εγγράφως τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ. Στην
περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσµενών ατοµικών
µέτρων και των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται, και συνεχίζονται τοκογονία ή προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού.
β) Ο αρµόδιος εισαγγελέας ζητά από το συµβούλιο
πληµµελειοδικών να µην εγγράφονται σε απόσπασµα ή
αντίγραφο φύλλου ποινικού µητρώου αποφάσεις ή βουλεύµατα για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32,
εκτός από εκείνα που προορίζονται αποκλειστικώς για
χρήση του δικαστηρίου.

γ) Το δικαστήριο αναγνωρίζει ελαφρυντική περίσταση
κατά την επιµέτρηση της ποινής υποχρεωτικά στον δράστη που έχει τελέσει εγκλήµατα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 32 και δυνητικά στις λοιπές περιπτώσεις
εγκληµάτων.
2. Όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης εγκεκριµένου
κατά νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης,
θεωρείται ότι κατά την εισαγωγή του για θεραπεία είχε
αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
3. Η βεβαίωση σταθεροποίησης και βελτίωσης, συντήρησης ή απεξάρτησης που εκδίδεται από τα εγκεκριµένα
κατά νόµο ειδικά θεραπευτικά προγράµµατα, αποτελεί
πλήρη απόδειξη για κάθε νόµιµη χρήση.
Άρθρο 34
Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό
κατάστηµα κράτησης
1. Αν καταδικαστεί για πράξη του άρθρου 32 παράγραφος 1 δράστης που κρίθηκε ως εξαρτηµένος και δηλώνει
ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε εγκεκριµένο πρόγραµµα
απεξάρτησης, διατάσσεται η εισαγωγή του σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστηµα κράτησης ή σε κατάστηµα κράτησης ή σε τµήµα αυτού στο οποίο λειτουργεί τέτοιο
πρόγραµµα, όπου υποβάλλεται σε πρόγραµµα παρακολούθησης και σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας τριών
εβδοµάδων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, ειδική επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 31
στοιχείο β΄ µπορεί να διατάξει την παρακολούθηση ειδικού συµβουλευτικού προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης. Ο χρόνος παραµονής στα ανωτέρω καταστήµατα υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης της ποινής.
2. Εάν κρατούµενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ισχυριστεί ότι είναι εξαρτηµένος από ναρκωτικά, δηλώνοντας παράλληλα ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε
πρόγραµµα απεξάρτησης, η ειδική επιτροπή του άρθρου
31 περίπτωση β΄ διατάσσει την εισαγωγή του σε πρόγραµµα παρακολούθησης και σωµατικής αποτοξίνωσης
εντός σωφρονιστικού καταστήµατος. Μετά την παρέλευση τριών εβδοµάδων συνέρχεται η ίδια επιτροπή και,
εφόσον διαγνώσει ότι ο κρατούµενος είναι ψυχολογικά
εξαρτηµένος από την χρήση ναρκωτικών, διατάσσει την
εισαγωγή του σε συµβουλευτικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης που λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού καταστήµατος.
3. Εάν σε κατάστηµα κράτησης εφαρµόζεται εγκεκριµένο συµβουλευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, ο κρατούµενος που το παρακολουθεί δεν µετάγεται σε άλλο
κατάστηµα για όσο χρόνο διαρκεί η συστηµατική παρακολούθηση εκ µέρους του, εκτός αν παραγγελθεί η µεταγωγή του για λόγους σχετικούς µε την οµαλή λειτουργία του καταστήµατος κράτησης ή δικαστικούς, οπότε επαναµετάγεται µετά την έκλειψη αυτής της αιτίας. Σε
περίπτωση µεταγωγής για λόγους σχετικούς µε την οµαλή λειτουργία του καταστήµατος κράτησης (άρθρα 72
περίπτωση δ΄ και 76 του ν. 2776/1999, Α΄ 291) προτιµάται κατάστηµα όπου αναπτύσσεται εγκεκριµένο συµβουλευτικό πρόγραµµα, εκτός αν επιβάλλεται η µεταγωγή
για σοβαρούς λόγους σε άλλο. Όποιος κρατούµενος έχει κριθεί ως εξαρτηµένος κατά τα οριζόµενα παραπάνω
και επιθυµεί να παρακολουθήσει συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης, πρέπει
να διευκολύνεται ή να µετάγεται σε φυλακή όπου λειτουργεί σχετικό πρόγραµµα και παραµένει αν το παρα-
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κολουθεί συστηµατικά, εφόσον οι εκάστοτε διαθέσιµοι
χώροι το επιτρέπουν.
Άρθρο 35
Απόλυση υπό όρο
1. Όποιος έχει καταδικαστεί για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παρ. 1 σε στερητική της ελευθερίας ποινή και την εκτίει στη φυλακή, αν παρακολούθησε
µε επιτυχία εγκεκριµένο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό
πρόγραµµα απεξάρτησης στο κατάστηµα κράτησης και
υπάρχει βεβαίωση από αναγνωρισµένο θεραπευτικό
πρόγραµµα απεξάρτησης που λειτουργεί εκτός του σωφρονιστικού καταστήµατος ότι γίνεται αποδεκτός σε αυτό, µπορεί να απολυθεί µε βούλευµα του συµβουλίου
πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής και πριν
από τη συµπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα
105 και επόµενα του Π.Κ., µε τον όρο παρακολούθησης
του οικείου προγράµµατος και εφόσον έχει εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) της
ποινής. Οι υπεύθυνοι του προγράµµατος έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν την πρώτη ηµέρα κάθε δεύτερου µήνα τη δικαστική αρχή και να συµπληρώνουν ειδικό
δελτίο, στο οποίο αναφέρεται ρητά η συνεχής παρακολούθηση, η συναφής πρόοδος, η σταθεροποίηση και η επιτυχής ολοκλήρωσή του. Η αδικαιολόγητη διακοπή της
παρακολούθησης του προγράµµατος αναφέρεται άµεσα
στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών και το συµβούλιο πληµµελειοδικών προχωρεί σε ανάκληση της απόλυσης.
2. Όποιος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε έγκληµα και υποβάλλεται σε συµβουλευτικό
ή θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης κατά την προηγούµενη παράγραφο, µπορεί µε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών του τόπου της κράτησης, ύστερα από γνώµη της οικείας ειδικής επιτροπής του άρθρου 31
στοιχείο β΄, να απολυθεί υπό όρο και πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόµενα του Π.Κ., εφόσον έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία το πρόγραµµα απεξάρτησης. Το συµβούλιο µπορεί να
επιβάλλει στον απολυόµενο την υποχρέωση να εµφανίζεται ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα σε ειδικό θεραπευτικό κατάστηµα απεξάρτησης και να υποβάλλεται σε
εξετάσεις. Αν από αυτές αποδειχθεί ότι ξανάρχισε τη
χρήση ναρκωτικών ή αν αρνείται ή παραλείπει να εξετάζεται, το ειδικό θεραπευτικό κατάστηµα υποχρεούται να
ειδοποιεί τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, οπότε ανακαλείται η απόλυση µε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών.
3. Ο χρόνος παραµονής στο εγκεκριµένο κατά νόµο
θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης σε κάθε περίπτωση θεωρείται ως χρόνος έκτισης ποινής.
4. Εφόσον εκείνος που καταδικάστηκε έχει απολυθεί
υπό όρο, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση εγκεκριµένου θεραπευτικού προγράµµατος, η καταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32,
καθώς και το βούλευµα που διατάσσει την απόλυση κατά
τις προηγούµενες παραγράφους αναγράφεται µόνο στα
αντίγραφα ποινικού µητρώου που προορίζονται για δικαστική χρήση.
5. Όποιος καταδικάστηκε για έγκληµα του άρθρου 23
σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, µπορεί να απολυθεί υπό τον
όρο της ανάκλησης εφόσον έχει εκτίσει τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη. Στον κατάδικο αυτόν δεν µπορεί να χο-

ρηγηθεί η απόλυση υπό όρο αν δεν έχει παραµείνει στο
κατάστηµα κράτησης για χρονικό διάστηµα είκοσι ετών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
105 και επόµενα του Π.Κ..
Άρθρο 36
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος
1. Σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για εγκλήµατα των άρθρων 20, 22, 23, 24 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο και 25 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο, το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει την απαγόρευση άσκησης
του επαγγέλµατος του δράστη για ένα (1) µέχρι πέντε
(5) έτη, εφόσον κρίνει ότι η παράβαση έχει σχέση µε το
επάγγελµα του. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν
παραλλήλως.
2. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλµατος αρχίζει από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.
Αν εκτός από την ποινή έχει επιβληθεί και µέτρο ασφαλείας, η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του µέτρου. Η
απαγόρευση λήγει και πριν από τον οριζόµενο από την
απόφαση χρόνο, εφόσον ο δράστης ολοκληρώσει πρόγραµµα απεξάρτησης.
3. Η απαγόρευση της άσκησης επαγγέλµατος συνεπάγεται και την παύση της λειτουργίας του καταστήµατος
ή γραφείου, για ίσο χρονικό διάστηµα, αν η άσκηση του
επαγγέλµατος αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία τους.
4. Για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση άσκησης του
επαγγέλµατος, εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί δεν
µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα αυτό ούτε προσωπικώς, ούτε µέσω άλλου ή για λογαριασµό τρίτου. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους και µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 37
Περιορισµοί διαµονής
Σε κάθε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για
τέλεση εγκληµάτων των άρθρων 20, 22, 23, 24 παράγραφος 2 και 25 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο, το δικαστήριο, αν κρίνει ότι η διαµονή του καταδικασµένου σε ορισµένους τόπους δηµιουργεί κινδύνους για τον ίδιο ή για
τρίτους, µπορεί να διατάξει την απαγόρευση της διαµονής του στους τόπους αυτούς για χρονικό διάστηµα ενός (1) µέχρι πέντε (5) ετών.
Άρθρο 38
Εκτέλεση µέτρου περιορισµού διαµονής
1. Ο περιορισµός διαµονής εκτελείται µε την επιµέλεια
του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου διαµονής
του καταδικασµένου, µέσω των αστυνοµικών αρχών. Ο
εισαγγελέας µπορεί να επιτρέψει την άρση του περιορισµού διαµονής για σύντοµα χρονικά διαστήµατα και για
την εκπλήρωση προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών
του καταδικασµένου.
2. Το τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου διαµονής
του καταδικασµένου µετά τη συµπλήρωση έξι (6) µηνών
µπορεί να άρει τους περιορισµούς διαµονής ή να µειώσει
τη διάρκειά τους, ύστερα από αίτηση του καταδικασµένου ή αιτιολογηµένη έκθεση του εισαγγελέα του τόπου
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διαµονής του.
Άρθρο 39
Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες
Σε ανήλικους ή σε νεαρούς ενήλικες που τέλεσαν
πράξεις προβλεπόµενες στον παρόντα Κώδικα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 έως 133 του Π.Κ., εφόσον είναι ευµενέστερες για αυτούς.
Άρθρο 40
Δήµευση
Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων
20, 22 και 23 του Κώδικα το δικαστήριο, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατάσσει τη δήµευση όλων των πραγµάτων, τα οποία
προήλθαν από την πράξη, του τιµήµατος τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν µε το τίµηµα αυτό ή
από την αποδοχή και διάθεσή τους, καθώς και των µεταφορικών µέσων και όλων των αντικειµένων, τα οποία
χρησίµευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συµµετόχους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
ρυθµίσεις της Σύµβασης Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε µε το ν. 1990/1991 (Α΄
193) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 της Σύµβασης αναφορικά µε τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων. Όσα από
τα τεχνικά µέσα που δηµεύονται µε τελεσίδικη δικαστική
απόφαση κρίνονται ως άκρως απαραίτητα για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών αποδίδονται, κατά προτίµηση, στις υπηρεσίες που ενήργησαν
την κατάσχεση, ύστερα από αίτηµα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 41
Κατάσχεση και Δήµευση Ναρκωτικών
1. Τα ναρκωτικά κατάσχονται και δηµεύονται σε κάθε
περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, καθώς και
στην περίπτωση µη άσκησης ποινικής δίωξης ή αποχής
για οποιονδήποτε λόγο από αυτήν, τη δήµευση διατάσσει το συµβούλιο πληµµελειοδικών.
2. Η επιβληθείσα κατάσχεση, καθώς και η ιδιότητα των
κατασχεθέντων ως ναρκωτικών γνωστοποιείται αµέσως
από τον αρµόδιο ανακριτή ή τους κατά το άρθρο τούτο
ανακριτικούς υπαλλήλους στον κατηγορούµενο, στον
κύριο και στον κάτοχο των κατασχεθέντων ναρκωτικών.
Συγχρόνως καλούνται οι ανωτέρω να δηλώσουν στον
γνωστοποιούντα αν αµφισβητούν την ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών ή τον παράνοµο χαρακτήρα
της κατοχής τους. Για όλα αυτά γίνεται ρητή αναφορά
στην έκθεση κατασχέσεως ή σε χωριστή έκθεση, την οποία υπογράφουν και εκείνοι στους οποίους γίνεται η
γνωστοποίηση. Στην ίδια έκθεση γίνεται µνεία και της
αµφισβήτησης της ιδιότητας των κατασχεθέντων ως
ναρκωτικών. Η αµφισβήτηση αυτή µπορεί να γίνει και µε
έγγραφη δήλωση, εντός δέκα ηµερών από την ηµέρα
της γνωστοποίησης. Δείγµα των κατασχεθέντων ναρκωτικών αποστέλλεται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας ή στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους ή σε κάποιο από τα παραρτήµατά
του για εξέταση και έρευνα της φύσης ως ναρκωτικών,

καθώς και του προσδιορισµού της περιεκτικότητάς τους
σε ναρκωτική ουσία.
3. Αν δεν υπάρξει αµφισβήτηση κατά τα αναφερόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο, τα ναρκωτικά αυτά καταστρέφονται µε το πέρας της ανάκρισης, αφού κρατηθεί ποσότητα επαρκής για τρία δείγµατα προς διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης, καθώς και ο απαραίτητος αριθµός συσκευασιών των ναρκωτικών που καταστρέφονται, για τη διεξαγωγή ερευνών. Η καταστροφή πρέπει
να γίνεται εντός δέκα ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας αµφισβήτησης.
4. Αν υπάρξει αµφισβήτηση, οι κατασχεθείσες ουσίες
φυλάσσονται µέχρι της καταστροφής τους ή της απόδοσης τους στον κύριο ή τον κάτοχο τους από την αρµόδια
για την φύλαξη Αρχή. Αµέσως µόλις περιέλθει στον εισαγγελέα ή τον ανακριτή η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, για το αν τα κατασχεθέντα είναι ναρκωτικά, ο εισαγγελέας εισάγει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του ανακριτή, την υπόθεση στο συµβούλιο πληµµελειοδικών, στο οποίο καλούνται πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες να παραστούν ο κατηγορούµενος και
κάθε άλλος ενδιαφερόµενος, εκτός αν είναι άγνωστος ή
απουσιάζει ή δεν είναι για κάποιον άλλο λόγο εφικτή η
κλήτευσή του. Το συµβούλιο αποφαίνεται αµετάκλητα
για την καταστροφή ή απόδοση των ουσιών που κατασχέθηκαν, µπορεί δε να διατάξει και νέα πραγµατογνωµοσύνη. Αν διατάχθηκε καταστροφή, αυτή γίνεται αµέσως µετά την κοινοποίηση του βουλεύµατος στον εισαγγελέα και πάντως το αργότερο εντός των επόµενων δέκα (10) εργάσιµων ηµερών. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και ιδίως εάν πρόκειται για κατάσχεση αυτοφυών φυτών ινδικής κάνναβης και υπνοφόρου µήκωνος,
η καταστροφή τους µπορεί να διαταχθεί µε κοινή διάταξη των αρµόδιων, εισαγγελέα και ανακριτή, και να πραγµατοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό.
5. Το δικαστήριο διατάσσει σε κάθε περίπτωση την καταστροφή των ναρκωτικών, αν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έγινε ή δεν διατάχθηκε σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους. Η καταστροφή γίνεται ενώπιον επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών και µετέχουν οι προϊστάµενοι της διωκτικής
αρχής που ενήργησε την προανάκριση και της αρµόδιας
υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας ή αναπληρωτές
τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Προστασίας
του Πολίτη, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται τα µέσα, ο τρόπος και
ο τόπος όπου θα γίνεται η καταστροφή, η φύλαξη συσκευασιών, αν αυτό ενδείκνυται για την έρευνα, η εξαίρεση ποσοτήτων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για
θεραπευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
6. Από τις κατασχεθείσες ποσότητες δεν καταστρέφονται εκείνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι για
την διατήρηση και χρήση των ποσοτήτων αυτών, εφόσον
είναι αξιοποιήσιµες σε αυτούσια µορφή, για θεραπευτικούς σκοπούς σε δηµόσια νοσοκοµεία ή εγκεκριµένα θεραπευτικά προγράµµατα. Η διάθεση προς τα δηµόσια νοσοκοµεία ή εγκεκριµένα θεραπευτικά προγράµµατα γίνεται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου φύλαξής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
Προανάκριση
1. Η αστυνόµευση για τη διαπίστωση των παραβάσεων
των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30, ο σχετικός
έλεγχος και η προανάκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 και 243 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(Κ.Π.Δ.) ενεργούνται από υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και
του Λιµενικού Σώµατος, κατά το λόγο αρµοδιότητας.
2. Συνιστάται µικτό όργανο αποτελούµενο από υπαλλήλους των υπηρεσιών της παραγράφου 1 για την αξιοποίηση πληροφοριών και το συντονισµό της δράσης των
αρµόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και του Λιµενικού
Σώµατος.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών,
ρυθµίζονται η σύνθεση, η υπαγωγή, οι ειδικότερες αρµοδιότητες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία
του οργάνου της παραγράφου 2.
4. Οι προανακριτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και
του Λιµενικού Σώµατος µπορούν να καλούν για εξέταση
µάρτυρες και να λαµβάνουν απολογίες κατηγορουµένων
για πράξεις του νόµου αυτού, ανεξάρτητα αν οι µάρτυρες ή οι κατηγορούµενοι είναι κάτοικοι της περιφέρειάς
τους. Επίσης µπορούν να µεταβαίνουν για τη διεξαγωγή
των παραπάνω προανακριτικών πράξεων και έξω από
την περιφέρειά τους, εφόσον πρόκειται για χώρο εδαφικής αρµοδιότητας του Σώµατος στο οποίο ανήκουν, ειδοποιώντας αµελλητί και εγγράφως τον εισαγγελέα εφετών του τόπου, στον οποίο διεξάγεται η προανακριτική πράξη.
5. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, κάθε κατάλληλο επιστηµονικό µέσο µπορεί να χρησιµοποιείται για
τον έλεγχο προς διαπίστωση της απόκρυψης, κατοχής ή
µεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Άρθρο 43
Προδικασία - Αρµοδιότητες
1. Για την εκδίκαση των πράξεων που αναφέρονται
στα άρθρα 20, 22, 23, 24 παρ. 2 και 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο αρµόδιο είναι το τριµελές εφετείο, το οποίο συνεδριάζει σε ιδιαίτερες δικασίµους κατά τις οποίες προσδιορίζονται µόνο υποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω εγκλήµατα. Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών τα
ποινικά εφετεία µπορεί να συνεδριάζουν και κατά τη
διάρκεια των δικαστικών διακοπών, εκτός από τον Αύγουστο, κατά τον οποίο µπορεί να συνεδριάζουν αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο.
2. Για τα εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 20,
21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του κεφαλαίου Δ΄:
α) Η ανάκριση στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανατίθεται αποκλειστικά η ανάκριση µόνο αυτών των εγκληµάτων.
β) Η κρίση για την επιβολή ή συνέχιση της προσωρινής
κράτησης πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνει υπόψη και τα
στοιχεία από τα οποία προκύπτει αν ο κατηγορούµενος

είναι εξαρτηµένος.
γ) Μόλις περατωθεί η ανάκριση, η δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι δεν πρέπει να την επιστρέψει για να συµπληρωθεί, εισάγει, εφόσον συµφωνεί και ο πρόεδρος εφετών, την υπόθεση στο ακροατήριο µε απευθείας κλήση,
κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο µε απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση µε
πρότασή του στο συµβούλιο εφετών, που αποφασίζει
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 309-315 του
Κ.Π.Δ.. Αν κρίνει ότι οι πράξεις έχουν χαρακτήρα πληµµελήµατος, αποφαίνεται σχετικώς µε αιτιολογηµένη διάταξη και µε παραγγελία του προς τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών εισάγεται η υπόθεση από τον τελευταίο στο
συµβούλιο πληµµελειοδικών.
3. Σε περίπτωση εισαγωγής µε απευθείας κλήση, για
τη διάρκεια της ισχύος του εντάλµατος σύλληψης και
για τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης του κατηγορουµένου αποφαίνεται µε διάταξή του, κατά της οποίας
δεν χωρεί προσφυγή, ο πρόεδρος εφετών. Για την άρση
ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης µε άλλο
όρο, αποφαίνεται το συµβούλιο εφετών. Αν διατάχθηκε
η διατήρηση της ισχύος εντάλµατος σύλληψης, ο εισαγγελέας εφετών µε διάταξή του, της οποίας δεν απαιτείται τοιχοκόλληση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας που διεξάγεται στο ακροατήριο ως προς τον κατηγορούµενο που φυγοδικεί, µέχρι να προσέλθει ή να συλληφθεί.
4. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγορουµένων, το
συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφανθεί για ποιους δεν
προκύπτουν ενδείξεις και για ποιους πρέπει να κηρυχθεί
απαράδεκτη ή να παύσει η ποινική δίωξη ή να χωριστεί
ως προς αυτούς η υπόθεση. Αν για µερικούς από τους
κατηγορουµένους δεν περατώθηκε η ανάκριση και προβλέπεται ότι η περάτωσή της θα καθυστερήσει, ο ανακριτής, µε διάταξή του που δεν υπόκειται σε προσφυγή,
µπορεί να διατάσσει το χωρισµό ως προς αυτούς και συνεχίζει την ανάκριση για τους λοιπούς κατηγορούµενους.
5. Για τις παραβάσεις του νόµου αυτού ο ανακριτής
µπορεί να µεταβαίνει και να ενεργεί ανακριτικές πράξεις
και έξω από την έδρα του ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια µετά προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση του εισαγγελέα εφετών.
6. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές του τόπου της έδρας
ή της πραγµατικής εγκαταστάσεως του νοµικού προσώπου προς όφελος του οποίου διαπράχθησαν αξιόποινες
πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα, έχουν
δικαιοδοσία και αρµοδιότητα διώξεως και εκδικάσεως
των πράξεων αυτών.
Άρθρο 44
Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρτικής εξέτασης
1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τις αναφερόµενες στο άρθρο 42 παράγραφος 1 υπηρεσίες τελεί, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
των άρθρων 33, 34 και 35 του Κ.Π.Δ., υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση του εισαγγελέα εφετών, η οποία ασκείται από έναν εκ των αντεισαγγελέων εφετών ή των εισαγγελέων πρωτοδικών της περιφέρειάς του, που ορίζε-
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ται από αυτόν.
2. Πέραν των περιπτώσεων του άρθρου 27 παράγραφος 4, ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός ενηµερώνεται υποχρεωτικά και εγγράφως για όλες τις αξιοποιήσιµες καταγγελίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες της
προηγούµενης παραγράφου και αφορούν τη διάπραξη εγκληµάτων, τα οποία προβλέπονται στη νοµοθεσία περί
ναρκωτικών. Μπορεί δε, πέρα από τα προαναφερόµενα
καθήκοντά του, να παραγγέλλει ή να ενεργεί ο ίδιος, κατά την κρίση του, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση
για τα παραπάνω εγκλήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές η
σχηµατιζόµενη δικογραφία στην οποία περιλαµβάνονται
τα αναγκαία στοιχεία από το παραπάνω έγγραφο, διαβιβάζεται µετά την περάτωσή της στον αρµόδιο για την
ποινική δίωξη εισαγγελέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Άρθρο 45
Διάθεση εσόδων
Τα έσοδα από χρηµατικές ποινές ή µετατροπές ποινών, που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων 20,
21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ΄, καθώς
και από δηµεύσεις, εισάγονται στον προϋπολογισµό του
Κράτους, σε ιδιαίτερο κωδικό αριθµό εσόδου. Με βάση
τα έσοδα αυτά, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών εγγράφονται σχετικές πιστώσεις
στους προϋπολογισµούς των Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη
και διατίθενται για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η κατανοµή των πιστώσεων ανάµεσα στα υπουργεία του προηγούµενου εδαφίου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 46
Μεταφορά πιστώσεων
1. Τα ποσά που αποδίδονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου διατίθενται για την
αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των θεραπευτικών προγραµµάτων που λειτουργούν στα καταστήµατα
κράτησης.
2. Τα ποσά που αποδίδονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου, διατίθενται αποκλειστικά στις αρµόδιες για την
δίωξη των εγκληµάτων της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας
Υπηρεσίες, για την προµήθεια τεχνικών µέσων, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και τη χρηµατοδότηση
της επιχειρησιακής τους δράσης.
3. Τα ποσά που αποδίδονται στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου, διατίθενται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των θεραπευτικών προγραµµάτων
και των προγραµµάτων πρόληψης κατά των ναρκωτικών

που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.
Άρθρο 47
Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για
εκπαιδευτικούς σκοπούς
Από τις κατασχεµένες ναρκωτικές ουσίες που δηµεύονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 41, µπορεί να διατίθενται στις αστυνοµικές
σχολές ή τα παραρτήµατα τους, καθώς και στις Γενικές
Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
στις κατά τόπους αστυνοµικές διευθύνσεις, στο Τµήµα
Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δηµόσιας Ασφάλειας και στο Τµήµα Δίωξης
Ναρκωτικών του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρµόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από αίτηµα του οικείου διοικητή, γενικού αστυνοµικού διευθυντή ή αστυνοµικού διευθυντή κατά περίπτωση. Οι όροι φύλαξης και
ορθής χρησιµοποίησης αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή ή αντικατάστασή τους, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τη
διάθεση των προαναφερόµενων ναρκωτικών ουσιών
προς εκπαίδευση των αστυνοµικών σκύλων και των εκπαιδευτών και συνοδών αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 48
Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
κατά των Ναρκωτικών
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, στην οποία προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και αποτελείται από τους:
α) Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β) Υπουργό Εσωτερικών,
γ) Υπουργό Οικονοµικών,
δ) Υπουργό Εξωτερικών,
ε) Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
στ) Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
ζ) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
η) Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων,
θ) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ι) Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού
ια) τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας τους, οι παραπάνω Υπουργοί, µέλη της Επιτροπής, αναπληρώνονται
από τους κατά σειρά αρµόδιους Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς ή τον Γενικό Γραµµατέα ή τον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα του αντίστοιχου υπουργείου.
3. Στη Διυπουργική Επιτροπή παρίσταται ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών ενώ α-
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πό τον Πρόεδρό της µπορούν να καλούνται και να µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, ανάλογα µε το εξεταζόµενο θέµα, οι άλλοι αρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί ή
Γενικοί Γραµµατείς ή Ειδικοί Γραµµατείς. Επίσης µπορούν να καλούνται εκπρόσωποι υπουργείων, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου.
4. Για την ενεργό συµµετοχή του κοινωνικού συνόλου
στην καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών και
την προστασία των νέων, καθώς και την υποβοήθηση του
έργου της Διυπουργικής Επιτροπής για την έγκριση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών, ο Πρωθυπουργός µπορεί να καλεί εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, επιστηµονικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, επαγγελµατικών και άλλων φορέων
ή άλλων οµάδων της δηµόσιας ζωής προκειµένου να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν την έγκριση του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών.
5. Η Διυπουργική Επιτροπή ως έργο της έχει:
α) την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης, που αποτελεί τη συνολική πολιτική καταπολέµησης του προβλήµατος των ναρκωτικών, όπου θα προβλέπονται και θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις,
οι ενέργειες και τα µέτρα, το χρονοδιάγραµµα, η διαθεσιµότητα των πόρων για την κάλυψη αυτών και κάθε άλλη θέµα σχετικό µε την επίτευξη και ολοκλήρωση του
σχεδίου,
β) το συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης σε όλα τα υπουργεία και σε όλα τα επίπεδα,
γ) την ανάθεση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης σε εθνικό ή διεθνή φορέα ή επιτροπή, που δεν
συµµετέχει στην υλοποίησή του.
6. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να παρέχουν στη Διυπουργική Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή και ιδίως τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται από αυτήν για την εκπλήρωση του
έργου της.
7. Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής εξασφαλίζεται από τη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού. Καθήκοντα γραµµατέα της
Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας
του Πρωθυπουργού µε βαθµό Α΄ της ΠΕ κατηγορίας που
ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση µπορεί να οριστεί, ως αναπληρωτής του γραµµατέα, υπάλληλος µε τα ίδια τυπικά προσόντα.
Άρθρο 49
Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση
των Ναρκωτικών
Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, µε θητεία πέντε ετών και είναι εξειδικευµένος επιστήµονας διεθνούς
κύρους από το χώρο των επιστηµών υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. Προεδρεύει στην
Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών και εκπροσωπεί τη χώρα
σε διεθνή όργανα µε συναφές αντικείµενο. Η διοικητική
του υποστήριξη ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 50
Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την
Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συνιστάται Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών. Η επιτροπή
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού και αποτελείται
από είκοσι µέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών και µέλη της οι προϊστάµενοι και οι οριζόµενοι από
αυτούς ειδικοί επιστήµονες των αρµόδιων Διευθύνσεων
των Υπουργείων, τα οποία µετέχουν στη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και εκπρόσωποι του Οργανισµού κατά
των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών (Ψ.Ν.Α.), του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.), του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
(Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) και του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης.
Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
2. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά ο σχεδιασµός
και η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, ο
συντονισµός και η προώθηση των αναγκαίων µέτρων,
προγραµµάτων και δράσεων εκ µέρους των συναρµόδιων Υπουργείων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρµογής τους. Οι ανωτέρω φορείς που συµµετέχουν στην Εθνική Επιτροπή
Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των
Ναρκωτικών µετά την έγκρισή του υλοποιούν το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών.
3. Στα µέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή.
Άρθρο 51
Εγκεκριµένοι Οργανισµοί θεραπείας στο πλαίσιο
του ποινικού συστήµατος
Εγκεκριµένοι οργανισµοί ή φορείς για την υλοποίηση
των δράσεων που µνηµονεύονται στα άρθρα 30-35 είναι:
1) ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.),
2) το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.),
3) το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών (Ψ.Ν.Α.),
4) το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.).
Άρθρο 52
Ειδικά προγράµµατα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά
Νοσοκοµεία Αττικής και Θεσσαλονίκης
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης υλοποιούνται προγράµµατα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης ατόµων εξαρτηµένων από τα Ναρκωτικά και τον Αλκοολισµό. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, η κατανοµή
τους και κάθε άλλο ζήτηµα για τη λειτουργία και ανάπτυξή τους ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η σύσταση νέων θέσε-
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ων κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται µόνο εφόσον καταργούνται ισάριθµες κενές οργανικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων.
Άρθρο 53
Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συµβουλευτικών
σταθµών και θεραπευτικών κέντρων
1. Ο προγραµµατισµός για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 διακρίνεται σε τρεις βαθµίδες:
α) πρόληψη - ενηµέρωση
β) θεραπευτική αποκατάσταση
γ) κοινωνική επανένταξη.
2. Αρµόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συµβουλευτικών Σταθµών, Κέντρων
και Θεραπευτηρίων σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης
και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών µονάδων
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισµένων µε το άρθρο 51, είναι το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκρίνονται τα προγράµµατα, που εφαρµόζονται στα καταστήµατα κράτησης. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόµων που εισάγονται στα ως άνω προγράµµατα.
3. Με την ίδια διαδικασία και µε τους ίδιους όρους µπορούν να ιδρύουν αντίστοιχες µονάδες που προβλέπονται
στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, και:
α) δήµοι και κοινότητες,
β) φιλανθρωπικά σωµατεία και κοινωφελή ιδρύµατα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους
διατάξεις,
γ) εκκλησιαστικοί φορείς,
δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Τεχνολογικά Ιδρύµατα,
ε) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς
σκοπούς.
Άρθρο 54
Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουµένων
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δύνανται να ιδρύονται θεραπευτικά καταστήµατα κράτησης ή
τµήµατα καταστηµάτων κράτησης για σωµατική ή ψυχολογική απεξάρτηση κρατουµένων και να συνιστώνται θέσεις για τη στελέχωσή τους.
Άρθρο 55
Προγράµµατα πρόληψης
1. Οι εγκεκριµένοι οργανισµοί ή φορείς για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών καταρτίζουν προγράµµατα για την πρόληψη της διάδοσης και της χρήσης των ναρκωτικών στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης και τα υποβάλλουν για έγκριση
στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όµοια προγράµµατα µπορεί να καταρτίζουν και η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ο.Τ.Α., οι συνδικαλιστικοί φορείς,

καθώς και οποιοσδήποτε κρατικός ή ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός φορέας. Τα προγράµµατα αυτά υποβάλλονται
για επεξεργασία στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και
Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών και
εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προγράµµατα πρόληψης, που αφορούν µονάδες αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων, εφαρµόζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού.
2. Με εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και
Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών
προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
παρέχονται οι γενικές κατευθύνσεις για τη σύνταξη των
προγραµµάτων και προσδιορίζονται οι στόχοι, η λειτουργία και οι διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησής τους.
3. Η εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη της
διάδοσης και χρήσης ναρκωτικών από οποιονδήποτε φορέα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του φορέα ή διάλυσης του σωµατείου κατά
το άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3386/2005
1. Μετά την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005(Α΄212) προστίθεται περίπτωση
«ι΄» ως ακολούθως:
«ι. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριµένα κατά
νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του προγράµµατος.»
2. Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44
του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ζ΄ και ι΄ είναι ετήσια και µπορεί να
ανανεώνεται κάθε φορά για δύο (2) έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.»
3. Το τελευταίο εδάφιο παραγράφου 1 του άρθρου 44
του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κάτοχοι άδειας διαµονής των περιπτώσεων α΄, β΄,
η΄ και ι΄ , καθώς και όσοι αποκτούν άδεια διαµονής ως
σύζυγοι Ελλήνων πολιτών µε βάση την περίπτωση θ΄ έχουν δικαίωµα να εργαστούν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005
(Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις
β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς
λόγους του νόµου αυτού, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι
για τους οποίους εκδόθηκε.»
Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 στοιχείο γ΄ καταλαµβάνουν και τις έως τη θέση σε ισχύ του παρόντος τελεσθείσες πράξεις.
2. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφά-
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σεων που προβλέπονται στα εδάφια β΄ και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του παρόντος, τα κάθε είδους
συµβουλευτικά ή θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης που λειτουργούν στα σωφρονιστικά καταστήµατα
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξακολουθούν
να λειτουργούν σύµφωνα µε το νοµοθετικό και κανονιστικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που εκδίδουν αποτελούν
πλήρη απόδειξη για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος και για κάθε νόµιµη χρήση. Όσοι κρατούµενοι
παρακολουθούν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ειδικά συµβουλευτικά προγράµµατα ή προγράµµατα απεξάρτησης δεν απαιτείται να παρακολουθήσουν προγράµµατα σωµατικής αποτοξίνωσης.
3. Αναστέλλεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 32
παρ. 1 του παρόντος, ακόµα και αµετακλήτων, στις περιπτώσεις που αφορούν καταδικασθέντες που έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, εφόσον οι πράξεις αυτές τελέστηκαν πριν την εισαγωγή τους στο πρόγραµµα απεξάρτησης. Η αναστολή
χορηγείται µε διάταξη του εισαγγελέα του δικαστηρίου
που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, για χρονικό
διάστηµα τριών ετών και υπό όρους αντίστοιχους µε
τους προβλεπόµενους στο άρθρο 33 παρ. 1α΄ .
4. Όσοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα σε ποινή
πρόσκαιρης κάθειρξης για εγκλήµατα που προβλέπονται
στον παρόντα Κώδικα απολύονται υφ’ όρον αν έχουν συµπληρώσει το 1/3 πραγµατικής έκτισης της ποινής που
τους επιβλήθηκε. Την απόλυσή τους διατάσσει ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής.
Άρθρο 58
Διατηρούµενες διατάξεις
Διατηρούνται σε ισχύ:
α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
3459/2006 (Α΄ 103) και των υπουργικών αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3
του άρθρου 1 του ν. 3459/2006,
β) Οι διατάξεις των άρθρων 47-52, 55, 58 και 61 του ν.
3459/2006.
Άρθρο 59
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται:
α) Ο ν. 3459/2006 (Α΄ 103), εκτός από τις διατάξεις αυτού που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο.
β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55
του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1996), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3727/2008
(Α΄ 257).
γ) Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται
στις ρυθµίσεις του παρόντος ή αφορά θέµατα ρυθµιζόµενα από τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2012
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Αριθ. 4/1/2012
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Κώδικας Ναρκωτικών»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, τροποποιείται το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο περί ναρκωτικών. Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ - Γ΄
α. Επανακαθορίζεται η έννοια των όρων ναρκωτικά και
πρόδροµες ουσίες, για την εφαρµογή του υπό ψήφιση
νόµου.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον έλεγχο και τους
όρους διάθεσης ναρκωτικών φαρµάκων και τα ναρκωτικά
κρατικού µονοπωλίου.
(άρθρα 1-19)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄ - Ε΄
1.α.Διατυπώνεται εκ νέου το αδίκηµα της διακίνησης
ναρκωτικών και επανακαθορίζονται οι επιβαλλόµενες
ποινές.
β. Θεσπίζονται οι προνοµιούχες περιπτώσεις τέλεσης
του ανωτέρω αδικήµατος, για τις οποίες επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης.
γ.ϊ) Επανακαθορίζονται οι διακεκριµένες περιπτώσεις
τέλεσης του ανωτέρω αδικήµατος και αυστηροποιούνται
οι επιβαλλόµενες ποινές.
ii) Καθορίζονται οι ιδιαίτερες διακεκριµένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες τιµωρούνται µε
πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών ή µε ισόβια
κάθειρξη και µε χρηµατική ποινή από 50.000 - 600.000
ευρώ.
(άρθρα 20 - 23)
2.α Επανακαθορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται για
την: ϊ) πρόσκληση στην παράνοµη χρήση ναρκωτικών και
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τη διαφήµιση της χρήσης τους, ii) οδήγηση µεταφορικών
µέσων υπό την επίδραση ναρκωτικών, iii) ευθύνη των νοµικών προσώπων σε σχέση µε τα αδικήµατα του υπό ψήφιση νόµου.
β. Επεκτείνεται η εφαρµογή των µέτρων επιείκειας και
για τους υπαίτιους τέλεσης διακεκριµένων ή ιδιαίτερα
διακεκριµένων αδικηµάτων, εφόσον κρίνεται ότι συντέλεσαν, µε παροχή πληροφοριών, στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών κ.λπ. Για τις χορηγηθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες, συντάσσεται έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
(άρθρα 24 - 27)
3.Επανακαθορίζεται το πλαίσιο συγκαλυµµένης δράσης ελεγκτικών οργάνων ή ιδιωτών, µε σκοπό την ανακάλυψη ή σύλληψη προσώπου που διαπράττει κάποιο από τα αδικήµατα του υπό ψήφιση νόµου. Τα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης στοιχείων συγκάλυψης
των ανωτέρω προσώπων και τη διενέργεια συναλλαγών
αποκλειστικά για τις ανάγκες της δράσης τους, καθορίζονται µε κ.υ.α.
(άρθρο 28)
4. Ορίζεται ότι, εφεξής, η προµήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστική χρήση
του προσώπου, δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη. Αντίθετα,
τιµωρούνται µε: i) κράτηση έως τριών µηνών και πρόστιµο έως 500 ευρώ, η καλλιέργεια φυτών κάνναβης, για ίδια χρήση.
ii) Κράτηση έως έξι µηνών και πρόστιµο έως 1000 ευρώ, η χρήση ναρκωτικών δηµοσίως.
ii) Φυλάκιση έως δύο ετών, η κατάρτιση πλαστής, η νόθευση ή χρησιµοποίηση ιατρικής συνταγής χορήγησης
ναρκωτικών για ίδια χρήση.
(άρθρο 29)
5.α. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τη µεταχείριση εξαρτηµένων δραστών. Μεταξύ άλλων επανακαθορίζονται:
Τα αποδεικτικά µέσα που συνεκτιµώνται από το δικαστήριο, για τη διάγνωση της εξάρτησης ενός προσώπου
από τα ναρκωτικά.
Οι ποινές που επιβάλλονται στο δράστη αξιόποινων
πράξεων του υπό ψήφιση νόµου, ο οποίος έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν µπορεί να την αποβάλλει µε τις δικές του δυνάµεις.
β. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα της ειδικής µεταχείρισης, κατά το στάδιο της προδικασίας, των χρηστών
ναρκωτικών που τελούν συγκεκριµένα αδικήµατα του υπό ψήφιση νόµου ή εγκλήµατα προς διευκόλυνση της
χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Προβλέπεται η εισαγωγή των κατηγορουµένων σε εγκεκριµένο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, ως
περιοριστικό όρο.
Σε περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης, ο κατηγορούµενος µπορεί να παρακολουθήσει ειδικό συµβουλευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης εντός του καταστήµατος κράτησης και περαιτέρω να παρακολουθήσει, κατόπιν γνωµοδότησης ειδικής επιτροπής, και πρόγραµµα
ψυχολογικής απεξάρτησης.
γ. Τίθενται σε νέα βάση οι συνέπειες της συµµετοχής
σε θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστηµάτων, καθώς και της ολοκλήρωσης
αυτών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι αναστέλλεται η
εκτέλεση χρηµατικών ποινών ή εφόσον έχει χωρήσει βεβαίωση των χρηµατικών ποινών και των εξόδων, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσµενούς ατοµικού µέτρου και κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης

της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση.
δ. Προβλέπεται η εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό
κατάστηµα κράτησης δραστών που κρίθηκαν ως εξαρτηµένοι και δηλώνουν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν σε
εγκεκριµένο πρόγραµµα απεξάρτησης. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, µπορεί να διατάσσεται από
ειδική τριµελή επιτροπή, η παρακολούθηση ειδικού συµβουλευτικού προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης.
ε. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υπό όρο απόλυση κρατουµένων που έχουν καταδικαστεί για
συγκεκριµένα αδικήµατα του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 30 - 35)
6.Προβλέπεται ότι, η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος λήγει και πριν τον οριζόµενο χρόνο, εφόσον ο
δράστης ολοκληρώσει πρόγραµµα απεξάρτησης.
(άρθρο 36)
7.Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τη: α) δήµευση όλων των προϊόντων που προέρχονται από πράξεις, κατά παράβαση συγκεκριµένων άρθρων του υπό
ψήφιση νόµου, του τιµήµατος τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν µε το τίµηµα αυτό κ.λπ., β) δήµευση και κατάσχεση των ναρκωτικών ουσιών.(άρθρα 40
- 41)
8.Ορίζεται ότι η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τελεί
υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εισαγγελέα εφετών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 44)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤ΄ - Ζ
1.Ορίζεται ότι τα έσοδα από χρηµατικές ποινές ή τη
µετατροπή ποινών που επιβάλλονται κατ΄ εφαρµογή συγκριµένων διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, κατανέµονται, µε κ.υ.α., στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διατίθενται
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 45 - 46)
2.Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών και καθορίζεται η συγκρότηση και οι αρµοδιότητές της. Η γραµµατειακή και
τεχνική υποστήριξη της ανωτέρω Επιτροπής εξασφαλίζεται από τη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού.
(άρθρο 48)
3.Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζεται Εθνικός
Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών, µε
θητεία πέντε ετών και το προβλεπόµενα προσόντα. Με
όµοια απόφαση, καθορίζεται και η διοικητική υποστήριξη
του Εθνικού Συντονιστή.
(άρθρο 49)
4.Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την αντιµετώπιση των Ναρκωτικών, η οποία έχει την οριζόµενη σύνθεση και αρµοδιότητες. Στα µέλη
της εν λόγω Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε
αµοιβή.
(άρθρο 50)
5.α.Καθορίζονται οι εγκεκριµένοι Οργανισµοί θεραπείας για την υλοποίηση των δράσεων του υπό ψήφιση νόµου.
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση, για την έκδοση π.δ/τος,
µε το οποίο συστήνονται θέσεις προσωπικού και ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και ανάπτυξης των ειδικών
προγραµµάτων απεξάρτησης που υλοποιούνται από τα
Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η
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σύσταση των εν λόγω θέσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον καταργούνται ισάριθµες κενές οργανικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων.
γ. Οµοίως, µε π.δ/γµα, µπορεί να ιδρύονται θεραπευτικά καταστήµατα κράτησης ή τµήµατα καταστηµάτων
κράτησης για σωµατική ή ψυχολογική απεξάρτηση κρατουµένων και να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εποπτεία και
των έλεγχο συµβουλευτικών σταθµών και θεραπευτικών
κέντρων, καθώς και την εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης.
(άρθρα 51 - 55)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
άρθρου 44 του ν. 3386/2005, και προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαµονής, για ανθρωπιστικούς λόγους, σε υπηκόους τρίτων χωρών που παρακολουθούν εγκεκριµένο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης.
(άρθρο 56)
2. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις και
προβλέπεται µεταξύ άλλων, η υπό όρο απόλυση, όσων
κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα σε ποινή κάθειρξης
για εγκλήµατα του νόµου αυτού, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 1/3 πραγµατικής έκτισης της επιβληθείσας ποινής.
(άρθρα 57 - 60)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται, επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη από την: α) παροχή γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης στην Διυπουργική Επιτροπή για το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, καθώς και
διοικητικής υποστήριξης στον Εθνικό Συντονιστή για την
Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
(άρθρα 48 και 49)
β) Ίδρυση νέων θεραπευτικών καταστηµάτων κράτησης ή τµήµατα καταστηµάτων κράτησης για σωµατική
και ψυχολογική απεξάρτηση των κρατούµενων, καθώς
και από τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων προσωπικού.
(άρθρο 54)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από τις επιµέρους ρυθµίσεις των προβλεποµένων κανονιστικών
πράξεων (αποφάσεις Πρωθυπουργού και π.δ/γµατα) και
θα προσδιοριστεί µε την έκδοση αυτών.
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τον επανακαθορισµό του
πλαισίου ειδικής µεταχείρισης χρηστών ναρκωτικών
(συµµετοχή και ολοκλήρωση σε θεραπευτικά προγράµµατα, εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστηµα κράτησης κ λπ.).
(άρθρα 31, 32, 33, 34)
3. Ενδεχόµενη αυξοµείωση δηµοσίων εσόδων από τον
επανακαθορισµό των επιβαλλοµένων ποινών για τα εγκλήµατα,του υπό ψήφιση νόµου, (άρθρα 20 - 26, 29, 30)
4. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από: α) τον επανακαθορισµό των επιβαλλόµενων ποινών για τα ε-

γκλήµατα του υπό ψήφιση νόµου (άρθρα 20 - 26, 29, 30),
β) τη ρύθµιση εκ νέου του θεσµού της υπό όρο απόλυσης
καταδικασθέντων για συγκεκριµένα αδικήµατα του υπό
ψήφιση νόµου.
(άρθρα 35 και 57 παρ.4)
Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2012
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη από την: α) παροχή γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης στην Διυπουργική Επιτροπή για το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, καθώς και
διοικητικής υποστήριξης στον Εθνικό Συντονιστή για την
Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
(άρθρα 48 και 49)
β) Ίδρυση νέων θεραπευτικών καταστηµάτων κράτησης ή τµήµατα καταστηµάτων κράτησης για σωµατική
και ψυχολογική απεξάρτηση των κρατούµενων, καθώς
και από τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων προσωπικού.
(άρθρο 54)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από τις επιµέρους ρυθµίσεις των προβλεποµένων κανονιστικών
πράξεων (αποφάσεις Πρωθυπουργού, π.δ/γµατα) και θα
προσδιοριστεί µε την έκδοση αυτών.
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τον επανακαθορισµό του
πλαισίου ειδικής µεταχείρισης χρηστών ναρκωτικών
(συµµετοχή και ολοκλήρωση σε θεραπευτικά προγράµµατα, εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστηµα κράτησης κ.λπ.).
(άρθρα 31, 32, 33, 34)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευάγγ. Βενιζέλος

Μ. Παπαϊωάννου

