ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για
την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας
2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρθρα 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς
και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί
ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την
κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη (Α΄- Δ΄), δεκαπέντε (15) Κεφάλαια και εξήντα (60) άρθρα.
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Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄, το οποίο αποτελείται από έξι (6) Κεφάλαια και είκοσι τέσσερα άρθρα (1-24), επιχειρείται ενίσχυση του θεσµικού
πλαισίου της χώρας για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης και την καταπολέµηση των διακρίσεων, όπως αυτό θεσπίσθηκε µε τον ν. 3304/2005 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνoτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού», διά του οποίου ενσωµατώθηκαν
στην έννοµη τάξη της χώρας οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της
29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2000, µε την κατάργηση του ως άνω νόµου και την εκ νέου ρύθµιση των σχετικών ζητηµάτων.
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 1), διά του παρόντος επιχειρείται πληρέστερη εναρµόνιση της νοµοθεσίας της χώρας µας µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικώς µε τις διατάξεις των Οδηγιών
2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000, καθώς και η ενσωµάτωση διατάξεων της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ «Περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων», σε νέο, ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο.
Οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΕ θέτουν κανόνες ελάχιστης προστασίας, τους οποίους τα κράτη µέλη µπορούν να υπερακοντίσουν, θεσπίζοντας ή διατηρώντας διατάξεις ευνοϊκότερες για την προστασία της αρχής
της ίσης µεταχείρισης, δηλαδή, ενισχύοντας την εφαρµογή της ή επεκτείνοντάς την σε τοµείς ή/και κατηγορίες ατόµων, πέραν αυτών που καλύπτουν οι
Οδηγίες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και άρθρο 8 της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ. Αντίστοιχη διάταξη, συµφώνως προς την οποία, «τα κράτη µέλη
µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις για την προστασία της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ευνοϊκότερες από αυτές της παρούσας οδηγίας»
περιλαµβάνει και το άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ.
Στόχος της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ είναι η πιο αποτελεσµατική και ενιαία εφαρµογή των δικαιωµάτων που απορρέουν από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων έναντι διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και από κάθε αδικαιολόγητου περιορισµού ή εµποδίου στην άσκηση του δικαιώµατος αυτού (άρθρο 45 ΣΛΕΕ και Κανονισµός
(ΕΕ) αρ. 492/2011) (Προοίµιο της Οδηγίας, σκέψεις 10-12). Η Οδηγία
2014/54/ΕΕ ισχύει έναντι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν
τα ανωτέρω δικαιώµατα και των µελών των οικογενειών τους (άρθρο 1 της
Οδηγίας). Ειδικότερα, η Οδηγία προστατεύει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έναντι διακρίσεων λόγω ιθαγένειας όσον αφορά, µεταξύ άλλων,
την πρόσβαση στην απασχόληση, τους όρους απασχόλησης και εργασίας, ι-
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δίως όσον αφορά τις αποδοχές, την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία, την επανένταξη στην εργασία ή την εκ νέου απασχόληση, την
πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές και τα φορολογικά πλεονεκτήµατα, την
πρόσβαση στην κατάρτιση, τη στέγαση, καθώς και την πρόσβαση των τέκνων των εργαζοµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση, τη µαθητεία και την επαγγελµατική κατάρτιση (άρθρο 2 της Οδηγίας).
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 1), βασικό στόχο του νοµοσχεδίου αποτελεί «η δηµιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και νοµικά άρτιου
πλαισίου εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης λαµβάνοντας υπόψη
επί ζητηµάτων ίσης µεταχείρισης τη σχετική νοµολογία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις συστάσεις
διεθνών οργανισµών, αλλά και τις εκθέσεις εθνικών φορέων».
Ειδικότερα, ως σκοπός των προτεινόµενων ρυθµίσεων του Μέρους Α΄ ορίζεται η προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης και η καταπολέµηση
των διακρίσεων στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας (στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα), συµφώνως προς τις διατάξεις των Οδηγιών
2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και 2014/54/ΕΕ (άρθρο 1). Επανακαθορίζεται - διευρύνεται η έννοια των διακρίσεων (διάκριση, έµµεση και άµεση διάκριση) και
του όρου «παρενόχληση», και εισάγονται νέοι ορισµοί («διάκριση λόγω σχέσης», «διάκριση λόγω νοµιζόµενων χαρακτηριστικών», «πολλαπλή διάκριση», «εύλογες προσαρµογές»). Μεταξύ άλλων, προστίθενται, πέραν των αναφερόµενων στον καταργούµενο διά του παρόντος ν. 3304/2005 (άρθρο 2),
ως λόγοι απαγορευµένων διακρίσεων, η «εθνική καταγωγή», οι «γενεαλογικές καταβολές», η «χρόνια πάθηση», η «οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση», ο «σεξουαλικός προσανατολισµός» (αντί του όρου «γενετήσιος»)
και η «ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του φύλου». Περαιτέρω, καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του παρόντος µε τις ειδικώς οριζόµενες εξαιρέσεις.
Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ δεν θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του νοµικού καθεστώτος των υπηκόων τρίτων
χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των ατόµων άνευ ιθαγένειας τα
οποία διαβιούν στην Επικράτεια (άρθρο 3). Καθορίζονται εκ νέου οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η δικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω ειδικών επαγγελµατικών απαιτήσεων (άρθρο 4) και ηλικίας (άρθρο 6).
Θεσπίζεται η υποχρέωση του εργοδότη για τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση µέτρων (εύλογες προσαρµογές), προκειµένου άτοµα
µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση να έχουν πρόσβαση στην εργασία (άρθρο 5),
ενώ ορίζεται ότι δεν συνιστά διάκριση η λήψη θετικών µέτρων για την πρόληψη ή αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων (άρθρο 7).
Περαιτέρω, ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα προστασίας των θιγόµενων προ-
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σώπων έναντι παραβίασης των διατάξεων του παρόντος. Μεταξύ άλλων,
προβλέπεται ότι νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, δύνανται, κατόπιν συναίνεσης του θιγέντος από παραβάσεις του
παρόντος νοµοσχεδίου, να τον εκπροσωπούν ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών και να ασκούν πρόσθετη παρέµβαση, κατ' εφαρµογή των σχετικών δικονοµικών διατάξεων, χωρίς υποχρέωση καταβολής
του προβλεπόµενου παραβόλου (άρθρο 8). Σχετικώς ορίζεται ότι η προστασία του άρθρου 8 καταλαµβάνει και δυσµενή µεταχείριση προσώπου ως αντίµετρο σε καταγγελία ή αίτηµα παροχής έννοµη προστασίας για τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης (άρθρο 10). Επίσης,
θεσπίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις εκ της παράβασης των διατάξεων του παρόντος (άρθρο 11), ενώ επαναλαµβάνεται η ρύθµιση περί µερικής αντιστροφής του βάρους απόδειξης κατά τη διερεύνηση των σχετικών
υποθέσεων τόσο ενώπιον των δικαστικών αρχών όσο και ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών αρχών, ρητώς εξαιρουµένης της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 9). [Σχετικώς µε το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου, βλ. Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής
της 21.8.2006 επί του νοµοσχεδίου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση,
στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις» (ν. 3488/2006)]. Επίσης, µεταξύ
άλλων, προβλέπεται υποχρέωση του Κράτους να προωθεί τον κοινωνικό διάλογο στον εν λόγω τοµέα και καθορίζεται εκ νέου ο ρόλος της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στο πλαίσιο της αποστολής της για τη
διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής (άρθρο
13). Ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών
φύλου, στο πεδίο εφαρµογής και συµφώνως προς τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου, στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη. Για την άσκηση των ως άνω διευρυµένων αρµοδιοτήτων του συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη δέκα νέες θέσεις
προσωπικού του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (άρθρο 14). Σηµειώνεται ότι, µε
το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, ο Συνήγορος του Πολίτη λειτουργεί ως
φορέας παρακολούθησης και καταπολέµησης των διακρίσεων στον δηµόσιο
τοµέα, ενώ όσον αφορά τον ιδιωτικό τοµέα, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι

5
αρµόδιος για την παρακολούθηση και προώθηση της ίσης µεταχείρισης ή
των ίσων ευκαιριών στις εργασιακές σχέσεις µόνο σε σχέση µε το φύλο. Δια
του παρόντος διευρύνεται ο ρόλος του Συνηγόρου και στον ιδιωτικό τοµέα
έναντι πάσης φύσεως διακρίσεων. Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των ανεξάρτητων αρχών, των οριζόµενων στο παρόν Διευθύνσεων και λοιπών Υπηρεσιών Υπουργείων σχετικώς µε την εφαρµογή και την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης,
καθώς και τη συνεργασία µεταξύ αυτών, του Συνηγόρου του Πολίτη, της
Ο.Κ.Ε. και λοιπών φορέων για τον ως άνω σκοπό (άρθρα 15-16). Επιπλέον,
θεσπίζεται υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών να ενηµερώνουν τα µέλη τους για το πλαίσιο προστασίας που παρέχεται βάσει των προτεινόµενων ρυθµίσεων (άρθρο 17). Περαιτέρω, αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 4 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του
Πολίτη και άλλες διατάξεις», οι οποίες αφορούν την αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρο 18), τις αρµοδιότητές του και τον τρόπο άσκησής
τους (άρθρο 19), καθώς και τη διαδικασία διά της οποίας επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει στις αρµοδιότητές του, ώστε να προσαρµοσθούν
στις ρυθµίσεις του παρόντος (άρθρα 18-20). Σχετικώς σηµειώνεται ότι, εκτός από φορέας παρακολούθησης και προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης συµφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος, ο Συνήγορος του
Πολίτη ορίζεται και ως Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης (άρθρο 18). Τέλος, στα άρθρα 21-23 περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παρέχεται εξουσιοδότηση για την επέκταση, µε προεδρικό διάταγµα, της παρεχόµενης δια του παρόντος προστασίας και σε τοµείς πέραν της
εργασίας και της απασχόλησης.
Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄, το οποίο αποτελείται από τρία (3) Τµήµατα (Α΄- Γ΄), πέντε (5) Κεφάλαια και είκοσι τρία άρθρα (25-47) ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2014/57 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (Τµήµα Α΄), και οι διατάξεις των άρθρων 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και
34 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς (Κανονισµός για την κατάχρηση
της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (Τµήµα Β΄), ενώ στο Τµήµα Γ΄
περιλαµβάνονται λοιπές διατάξεις.
Με τις διατάξεις του Τµήµατος Α΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «Περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς».
Ειδικότερα, στο άρθρο 25 καθορίζεται ο σκοπός των διατάξεων του Τµήµατος Α΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 26
καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Μέρους Β΄. Περαιτέρω, στο άρθρο 27
διατυπώνονται οι ορισµοί των εννοιών που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του παρόντος. Οι ποινικές διατάξεις περιέχονται στα άρθρα 28, 29, 30
και 31, στα οποία περιγράφονται οι αξιόποινες πράξεις της χρήσης προνοµιακών πληροφοριών, της σύστασης για την διενέργεια χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών µε χρήση προνοµιακών πληροφοριών, της παράνοµης ανακοίνωσης προνοµιακών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς. Δικονοµικές ρυθµίσεις περιέχουν τα άρθρα 32 και 33.
Με τις διατάξεις του Τµήµατος Β΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος, διά του
οποίου επιχειρείται η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 30, 31 παράγραφοι 1, 32 και 34 του Κανονισµού
(ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, θεσπίζονται διοικητικές ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν, ιδίως, τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επισηµαίνεται ότι δια του παρόντος καταργείται
σχεδόν στο σύνολό του ο ν. 3340/2005 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς».
Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, στο άρθρο 34 καθορίζεται ο σκοπός του
Τµήµατος Β΄ του παρόντος. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως ενιαία διοικητική αρµόδια αρχή για την επίτευξη
των σκοπών του υπό ψήφιση νόµου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και εποπτεύει την τήρηση
των διατάξεών του στην ηµεδαπή, όσον αφορά τις πράξεις ή παραλείψεις οι
οποίες λαµβάνουν χώρα είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, και σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικά ή άλλα µέσα, συµφώνως προς τα ειδικώς αναφερόµενα στις προτεινόµενες διατάξεις. Εν συνεχεία, προσδιορίζονται εκ
νέου οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες ασκούνται
άµεσα, σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή µε τους φορείς της αγοράς, µε ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και υπό την εποπτεία της προς τους φορείς της
αγοράς ή µετά από αίτησή της προς τις Δικαστικές ή Εισαγγελικές Αρχές,
καθώς και ο τρόπος άσκησής τους (άρθρο 36). Καθορίζονται εκ νέου οι διοικητικές κυρώσεις (ιδίως πρόστιµα) και τα διοικητικά µέτρα σε περίπτωση παράβασης των οριζόµενων διατάξεων του Κανονισµού 596/2014/ΕΕ, των δια-
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τάξεων των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονισµών, των κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών και ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων,
καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (διατάξεις σχετικές µε την απαγόρευση κατάχρησης
προνοµιακών πληροφοριών, την απαγόρευση παράνοµης ανακοίνωσης των
ίδιων πληροφοριών, την απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς κ.λπ.) (άρθρο 37). Θεσπίζεται υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη δηµοσίευση των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ή
µέτρα και ρυθµίζονται τα σχετικά ζητήµατα (άρθρο 38). Επίσης, προβλέπεται
ο καθορισµός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλληλων διαδικασιών
και µηχανισµών για την υποβολή σε αυτήν αναφορών παραβάσεων ή ενδεχόµενων παραβάσεων του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 (άρθρο 39). Τέλος,
στο άρθρο 41 περιλαµβάνονται µεταβατικές και τελικές διατάξεις, ενώ µε τη
διάταξη του άρθρου 42 καταργείται σχεδόν το σύνολο των διατάξεων του ν.
3340/2005.
Περαιτέρω, το Τµήµα Τρίτο (που πρέπει να νοείται ως Τµήµα Γ΄) του Μέρους Β΄ του παρόντος περιέχει λοιπές διατάξεις. Συγκεκριµένως, µεταξύ
άλλων, περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν την τήρηση στοιχείων των
συναλλαγών (καταγραφή, ηχογράφηση και αρχειοθέτηση εντολών πελατών
για την κατάρτιση συναλλαγών κ.λπ.) από τα πρόσωπα που κατ’ επάγγελµα
διαµεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές, και
ρυθµίζονται τα σχετικά ζητήµατα (άρθρο 43). Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα τα οποία αφορούν τη συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την
Τράπεζα της Ελλάδος όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
στην Ελλάδα (άρθρο 44). Ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την υποχρέωση του εκδότη να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον κατάλογο
των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων τα οποία έχουν στενούς δεσµούς µε αυτά [άρθρο 19 παρ. 5 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014], καθώς και την υποχρέωση του εκδότη ή του συµµετέχοντος σε αγορά δικαιωµάτων εκποµπής να παρέχει εξηγήσεις στην Επιτροπή σχετικώς
µε την αναβολή δηµοσιοποίησης προνοµιακής πληροφορίας (άρθρα 45 και
46). Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την κατάρτιση και επιµόρφωση
των δικαστικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων και αστυνοµικών οργάνων που συµµετέχουν σε ποινικές ή άλλες διαδικασίες και έρευνες σχετικώς µε δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται µε παράνοµες συµπεριφορές
και εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του παρόντος (άρθρο 11 της Οδηγίας
2014/57/ΕΕ) (άρθρο 47).
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Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4)
Κεφάλαια και οκτώ (8) άρθρα (48-55), ενσωµατώνεται στην έννοµη τάξη της
χώρας µας η Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 «σχετικά µε την προστασία του ευρώ και
άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου».
Συγκεκριµένως, µε τη διάταξη του άρθρου 48 ορίζεται ως αντικείµενο του
παρόντος η προστασία, διά των διατάξεων του ουσιαστικού και του δικονοµικού ποινικού δικαίου, του ευρώ και άλλων νοµισµάτων έναντι παραχάραξης και κιβδηλείας. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των προτεινόµενων άρθρων
49, 50 και 53 τροποποιούνται τα άρθρα 211, 208 Α και 213 ΠΚ, αντιστοίχως,
ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 51 ορίζεται η ευθύνη νοµικών προσώπων.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 52 ορίζονται οι ειδικές ανακριτικές πράξεις και τροποποιείται το άρθρο 253 Α ΚΠΔ, ενώ στα άρθρα 54 και 55 περιλαµβάνονται τελικές και καταργούµενες διατάξεις, αντιστοίχως.
Με τις διατάξεις του Μέρους Δ΄, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) άρθρα (56-60), ρυθµίζονται, ιδίως, θέµατα που αφορούν τη σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Συγκεκριµένως, καταργείται το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το οποίο είχε συσταθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
µε το άρθρο 1 του ν. 3938/2011, και ως Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας όσον αφορά πράξεις του ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και των υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή κατά κατάχρηση
της ιδιότητάς του, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ. και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου 18 του παρόντος).
Περαιτέρω, µεταξύ άλλων, καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Συνηγόρου
του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, ο τρόπος άσκησής τους και οι σχετικές διαδικασίες. Ο Συνήγορος έχει
ως αρµοδιότητα τη συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση, την οίκοθεν
διερεύνηση ή την περαιτέρω προώθηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες προς άσκηση πειθαρχικού ελέγχου καταγγελιών για τις πράξεις και τις µορφές συ-
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µπεριφοράς που περιγράφονται στην παρούσα διάταξη. Σε περίπτωση οίκοθεν διερεύνησης καταγγελίας ή περιστατικού από τον Συνήγορο του Πολίτη, τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα αναστέλλουν την έκδοση της απόφασής
τους έως την έκδοση πορίσµατος από αυτόν. Ενδεχόµενη απόκλιση από το
διατακτικό του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη επιτρέπεται µόνο µε
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Οι πειθαρχικές διαδικασίες µετά την
ολοκλήρωση και γνωστοποίηση του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη
διέπονται από το αντίστοιχο πειθαρχικό δίκαιο εκάστης υπηρεσίας. Η αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας δεν υποκαθιστά τις υφιστάµενες δοµές υποβολής και εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα ή αρχές. Επισηµαίνεται ότι ο θεσπιζόµενος µηχανισµός «δεν υποκαθιστά τον δικαστικό
και πειθαρχικό έλεγχο τέτοιων περιστατικών, αλλά λειτουργεί παράλληλα
και συµπληρωµατικά, χωρίς να αποστερεί τους ελεγχόµενους από τον φυσικό, ποινικό και πειθαρχικό, δικαστή τους. (…) Ούτε βεβαίως η θέσπιση του
µηχανισµού αποστερεί τους πολίτες από το δικαίωµά τους να υποβάλουν
καταγγελία στην (ή και στην) αντίστοιχη Υπηρεσία» (Αιτιολογική Έκθεση
σελ. 20). Για την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων του συνιστώνται στον
Συνήγορο του Πολίτη δέκα νέες θέσεις προσωπικού του άρθρου 5 του ν.
3094/2003 (άρθρο 56).
Περαιτέρω, προβλέπεται η συγχώνευση των Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων
της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ενιαία, κεντρική, αυτοτελή Υπηρεσία µε τίτλο «Εναέρια Μέσα Σωµάτων Ασφαλείας»
(Ε.Μ.Σ.Α.), η οποία υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Μεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την κατάρτιση του Κανονισµού Λειτουργίας της Υπηρεσίας,
και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση µε προεδρικό διάταγµα ζητηµάτων που αφορούν τη λειτουργία, τις αρµοδιότητες και τη στελέχωσή της
(άρθρο 59).
Τέλος, στο άρθρο 60 ορίζεται η έναρξη ισχύος των επιµέρους διατάξεων
του νοµοσχεδίου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του τίτλου του νοµοσχεδίου και επί του τίτλου του
Τµήµατος Τρίτου του Μέρους Β΄
Δεδοµένου ότι, µετά τη συζήτηση στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή της
Βουλής, στο κείµενο του υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίου προστέθηκε, ως άρθρο 59, η υπουργική τροπολογία υπ’ αριθµ.752/47 16.11.2016, η ο-
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ποία αφορά τη συγχώνευση Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων της ΕΛ.ΑΣ. και
του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ενιαία κεντρική αυτοτελή Υπηρεσία, ο τίτλος του νοµοσχεδίου πρέπει να συµπληρωθεί µε τη φράση «και άλλες διατάξεις».
Εξ άλλου, πρέπει, για λόγους ακριβούς αρίθµησης, ο τίτλος «Τµήµα Τρίτο» του Μέρους Β΄ να αναγραφεί ως «Τµήµα Γ΄».
ΙΙI. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 2
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου επιδιώκεται, µεταξύ άλλων,
η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/54 «περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων».
Παρατηρείται, σχετικώς, ότι στις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 2
του παρόντος, στους λόγους για του οποίους απαγορεύεται η διακριτική µεταχείριση περιλαµβάνεται και η «εθνική καταγωγή».
Εν προκειµένω, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί προβληµατισµός κατά πόσον, για λόγους σαφήνειας και ακριβούς ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2014/54/ΕΕ, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να αναφερθεί ευθέως ως απαγορευµένος λόγος διακριτικής µεταχείρισης και η «ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
2. Επί του άρθρου 8 παρ. 3 και 4
Συµφώνως προς τις προτεινόµενες διατάξεις, «[ν]οµικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, που έχουν σκοπό µεταξύ άλλων τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως (…) µπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόµενο ενώπιον των δικαστηρίων και να
τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού
οργάνου, εφόσον προηγουµένως παρασχεθεί η συναίνεσή του µε συµβολαιογραφικό έγγραφο όπου απαιτείται ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. (…) Τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου
3 µπορούν να ασκούν πρόσθετη παρέµβαση σύµφωνα µε τα άρθρα 80 και επόµενα Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και 113 και επόµενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας».
Σηµειώνεται, εν προκειµένω, ότι για πρώτη φορά παραχωρείται η δυνατότητα της ως άνω εκπροσώπησης του θιγόµενου προσώπου και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεδοµένου ότι, υπό την ισχύ του ν. 3304/2005, η εν λόγω δυνατότητα περιορίζεται σε νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως σκοπό
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τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Επίσης, πέραν
του ανωτέρω δικαιώµατος εκπροσώπησης, αναγνωρίζεται για πρώτη φορά,
προκειµένου περί ζητηµάτων ίσης µεταχείρισης, και το δικαίωµα πρόσθετης
παρέµβασης ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων, δηλαδή δικαστικής υποστήριξης των εργαζοµένων προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους. Σηµειώνεται, τέλος, ότι τα σχετικά δικαιώµατα δεν προϋποθέτουν ότι η συνδικαλιστική οργάνωση συνδέεται µε τον βλαπτόµενο υπό την ιδιότητά του ως
µέλους της. Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο άρθρο 622 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Περαιτέρω, παρατηρείται ότι στο κείµενο της προτεινόµενης διάταξης
χρησιµοποιείται ο όρος «συναίνεση» του θιγόµενου προσώπου, ενώ οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ στα άρθρα 7 παρ. 2 και 9 παρ. 2, αντιστοίχως, κάνουν λόγο για «έγκριση» (χρησιµοποιείται ο όρος «approval» στην
αγγλική µετάφραση και ο όρος «approbation» στη γαλλική µετάφραση). Σηµειώνεται, επίσης, ότι στην Οδηγία 2014/54/ΕΕ στο άρθρο 3 παρ. 2 χρησιµοποιείται ο όρος «συναίνεση» τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό κείµενο «consentement», ενώ στο αγγλικό κείµενο χρησιµοποιείται ο όρος «approval».
Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι µε τον όρο «συναίνεση» νοείται η συγκατάθεση
που παρέχεται από το θιγόµενο πρόσωπο πριν από την ενέργεια του νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, συµφώνως προς το άρθρο 236 του
Αστικού Κώδικα, ενώ η «έγκριση», συµφώνως προς το άρθρο 238 του Αστικού Κώδικα, παρέχεται εκ των υστέρων, δηλαδή µετά την ενέργεια των ως
άνω προσώπων για λογαριασµό του θιγοµένου (για την έννοια των όρων
«συναίνεση» και «έγκριση» βλ. Ι. Καράκωστα, Αστικός Κώδικας, Τόµος Δεύτερος, 2005, σελ. 604-617).
Εν προκειµένω, ο νοµοθέτης υιοθετεί τον όρο «συναίνεση», η οποία, όπως αναφέρεται στο κείµενο της προτεινόµενης διάταξης, πρέπει να έχει
παρασχεθεί προηγουµένως. Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός θα
µπορούσε να δηµιουργηθεί κατά πόσον η υιοθέτηση του όρου «συναίνεση»
αποτελεί ορθή ενσωµάτωση των αντίστοιχων διατάξεων των ως άνω Οδηγιών στο κείµενο των οποίων χρησιµοποιείται ο όρος «έγκριση». [Βλ. σχετικώς Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Συνταξιοδότηση και εναρµόνιση οικογένειας και εργασίας, Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης 2009, σελ.
781-783. Βλ. και παρατήρηση υπ’ αριθµ. 6 στην Έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής της 20.11.2012 επί του νοµοσχεδίου «Εφαρµογή της

12
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
7ης Ιουλίου 2010» (ν. 4097/2012)].
3.
Επί του άρθρου 11 παρ. 1
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων
σε βάρος προσώπων τα οποία κατά την συναλλακτική διάθεση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο κοινό παραβιάζουν την απαγόρευση διακριτικής µεταχείρισης λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο και σύµφωνο µε την αρχή της νοµιµότητας να ορισθεί
νοµοθετικώς η φράση «κοινωνική κατάσταση».
4. Επί του άρθρου 14 παρ. 1 και 22 παρ. 1
Συµφώνως προς τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1, «Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου
στο πεδίο εφαρµογής και κατά τους ορισµούς του παρόντος νόµου στον ιδιωτικό, στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ορίζεται ο Συνήγορος του
Πολίτη».
Επίσης, µε την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 22 καταργείται στο σύνολό
του ο ν. 3304/2005.
Επισηµαίνεται, σχετικώς, ότι, συµφώνως προς τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 19 του ν. 3304/2005, «[σ]τον τοµέα απασχόλησης και εργασίας, φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πέραν εκείνων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο [των περιπτώσεων που αυτή παραβιάζεται από δηµόσιες υπηρεσίες] είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)».
Υπό το φως των ανωτέρω, και δεδοµένου ότι, εφεξής, ο Συνήγορος του
Πολίτη θα αποτελεί τον φορέα προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης
και στον ιδιωτικό τοµέα, θα ήταν σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας, να τροπο-
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ποιηθούν αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», οι οποίες αφορούν τις αρµοδιότητες
και το ελεγκτικό και υποστηρικτικό έργο του Σ.Ε.Π.Ε. (ιδίως η παρ. 2.η.) σε
σχέση µε το παρόν.
5. Επί του άρθρου 14 παρ. 2 και 56 παρ. 10
Συµφώνως προς τις προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 2 και 56
παρ. 10, για την άσκηση των νέων αρµοδιοτήτων του συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη είκοσι (20) νέες θέσεις προσωπικού του άρθρου 5 του ν.
3094/2003, ήτοι δέκα (10) θέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως
φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης και δέκα (10) θέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως
Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας όσον αφορά
τα Σώµατα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, αναφέρονται σε θέσεις ειδικών επιστηµόνων και βοηθών επιστηµόνων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αλλά και σε οργανικές θέσεις κλάδου
ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικώς µε απόσπαση ή µετάταξη µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις και τις οριζόµενες σε αυτό προϋποθέσεις.
Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής των ως άνω διατάξεων, να διευκρινισθεί εάν οι συνιστώµενες δια
του παρόντος θέσεις αφορούν ειδικούς επιστήµονες ή βοηθούς επιστήµονες µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή οργανικές
θέσεις κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού οι οποίες καλύπτονται µε απόσπαση ή µετάταξη µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
6. Επί του άρθρου 22 παρ. 3
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, «[ο]ι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ίσης Μεταχείρισης του άρθρου 23 του ν. 3304/2005, οι οποίες µεταξύ άλλων ασκούνται από το Τµήµα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καταργούνται».

14
Σχετικώς σηµειώνεται ότι µε τις διατάξεις των άρθρων 21-24 του ν.
3304/2005 συνεστήθησαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και η Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης προς υποβοήθηση του έργου
της εν λόγω Επιτροπής.
Δεδοµένου ότι δια της παρ. 1 του παρόντος καταργείται ο ν. 3304/2005
στο σύνολό του, προφανώς, καταργούνται και οι συσταθείσες κατ’ εξουσιοδότησή του Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης
και, συνεπώς, η εν λόγω διάταξη της παρ. 3 καθίσταται περιττή.
7. Επί του άρθρου 28
α) Στο άρθρο 28 παρ. 1 περιγράφονται οι αξιόποινες πράξεις προσώπων
τα οποία κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες. Θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο, εφόσον το έγκληµα θεωρείται ως έγκληµα αποτελέσµατος από την αιτιολογική έκθεση (σελ. 7), η φράση «κατέχοντας προνοµιακές πληροφορίες
τις χρησιµοποιεί, µε πρόθεση, αποκτώντας ή διαθέτοντας, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, άµεσα ή έµµεσα χρηµατοπιστωτικά µέσα που
αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες» να αναδιατυπωθεί ως εξής: «µε πρόθεση, χρησιµοποιώντας προνοµιακές πληροφορίες, αποκτά ή διαθέτει, για ίδιο
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, άµεσα ή έµµεσα χρηµατοπιστωτικά
µέσα που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες».
β) Στο άρθρο 28 παρ. 3 εδ. γ΄ και δ΄ προβλέπεται ως διακεκριµένη παραλλαγή η περίπτωση η ζηµία που πράγµατι αποφεύχθηκε ή προξενήθηκε, να υπερβαίνει το ποσό των 400.00 ευρώ, και αν το έγκληµα τελέσθηκε κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια, το ποσό των 150.000 ευρώ. Δεδοµένου ότι, συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση (σελ. 6), η ατοµική περιουσία των επενδυτών και εν γένει των συµµετεχόντων στην αγορά δεν εµπίπτει στο πεδίο
προστασίας των ποινικών διατάξεων του παρόντος νόµου, ενδεχοµένως να
δηµιουργηθούν ζητήµατα εφαρµογής της διάταξης ως προς τον προσδιορισµό των ζηµιωθέντων και του ύψους της ζηµίας.
8. Επί του άρθρου 31 παρ. 1
Στο άρθρο 31 παρ. 1 στοιχ. α΄ αναφέρεται η φράση «εκτός αν οι λόγοι για
την ενέργεια αυτή του προσώπου που πραγµατοποίησε την συναλλαγή ή έδωσε τις εντολές για την διενέργεια της συναλλαγής είναι νόµιµοι». Δεδοµένου ότι οι λόγοι για την ενέργεια ενός προσώπου στο ποινικό δίκαιο αφορούν µόνο τις µορφές υπαιτιότητας, και προκειµένου να αποφευχθούν δυ-
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σχέρειες εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν σκόπιµο η πανοµοιότυπη διατύπωση της ενσωµατούµενης Οδηγίας να προσαρµοσθεί αναλόγως, ώστε να
πληροί τους όρους της αρχής της νοµιµότητας κατά την περιγραφή των ποινικών υποστάσεων.
9. Επί του άρθρου 32
Στο άρθρο 32 παρ. 1 ορίζεται ότι η ποινική διαδικασία είναι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητη από οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία, καθώς και από
οποιασδήποτε φύσεως ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων ή άλλων διοικητικών αρχών. Εν προκειµένω, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΕΔΔΑ, όταν για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά προβλέπονται τόσο ποινικές κυρώσεις όσο και διοικητικές, που, ουσιαστικώς, είναι κρυπτοποινές (βλ. Μυλωνόπουλο, Γενικό Μέρος, Αθήνα 2007, σελ. 53 επ.) βάσει
των κριτηρίων του ΕΔΔΑ (νοµικός χαρακτηρισµός του επίδικου µέτρου στο
εθνικό δίκαιο, φύση του αυτή καθ’ εαυτή, φύση και βαθµός της αυστηρότητας της «κύρωσης»), όπως διαµορφώθηκαν στην απόφαση Engel και λοιποί
κατά Ολλανδίας, 8.6.1976, παρ. 82 και επιβεβαιώθηκαν στην απόφαση Ezeh
and Connors κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 09.10.2003, παρ. 82, παραβιάζεται
η αρχή ne bis in idem. Ειδικώς δε στην απόφαση Grande Stevens και λοιποί
κατά Ιταλίας, 04.03.2014, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι οι κυρώσεις για χειραγώγηση
της αγοράς που επέβαλε ανεξάρτητη διοικητική αρχή (η χειραγώγηση της αγοράς που αποδόθηκε στους προσφεύγοντες δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα
κατά το ιταλικό δίκαιο) είχαν ποινικό χαρακτήρα (αντιθέτως η ΟλΣτΕ
1741/2015 που έκρινε ότι το πολλαπλό τέλος δεν υπάγεται στην έννοια της
«ποινής»). Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί ότι η
εν λόγω διάταξη θα εφαρµοσθεί υπό την επιφύλαξη της αρχής ne bis in idem.
10. Επί του άρθρου 33 παρ. 3 και του άρθρου 36
Δια του άρθρου 33 παρ. 3 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα για την υποστήριξη της κατηγορίας στις υποθέσεις που αφορούν τα εγκλήµατα που περιγράφονται στα άρθρα 28-31 του παρόντος, ενώ ταυτοχρόνως έχει εκτεταµένες αρµοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 36, η άσκηση των οποίων θα έχει ως αποτέλεσµα αποδεικτικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν και στην ποινική διαδικασία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθίσταται προανακριτικό όργανο και
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διάδικος στην ίδια ποινική διαδικασία, γεγονός που είναι αντίθετο µε την αρχή της ισότητας των όπλων.
11. Επί του άρθρου 36 παρ. 2 στοιχ. ε΄
Στο άρθρο 36 παρ. 2 στοιχ. ε΄ περιγράφεται η αρµοδιότητα των εντεταλµένων οργάνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να εισέρχονται σε επαγγελµατικές εγκαταστάσεις φυσικών και νοµικών προσώπων και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, βιβλίων και δεδοµένων οποιασδήποτε µορφής. Στο µέτρο που και η επαγγελµατική κατοικία, όταν δεν είναι προσιτή
στο κοινό, αποτελεί «κατοικία» υπό την έννοια του άρθρου 9 του Συντάγµατος (βλ. Χρυσόγονο, Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, Αθήνα 2006, σελ.
247), η σχετική αρµοδιότητα των υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ασκείται µόνο όταν τηρούνται οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Συντάγµατος (βλ. και άρθρο 39 ν. 3959/2011 για τις αντίστοιχες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού). Συνεπώς, η προτεινόµενη διάταξη πρέπει να περιέχει ρητή παραποµπή στις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγµατος.
12. Επί του άρθρου 56
Συµφώνως προς τις προτεινόµενες διατάξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαµβάνεται συγκεκριµένων υποθέσεων είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας είτε και αυτεπαγγέλτως, µετά από πληροφορίες µε συγκεκριµένα στοιχεία για περιστατικά και ιδίως όσες προέρχονται από δηµοσιεύµατα ή εκποµπές Μ.Μ.Ε. ή µετά από παραποµπή της υπόθεσης από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραµµατέα (παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου). Επίσης, συµφώνως προς την παρ. 3 του παρόντος, ο Συνήγορος αξιολογεί κάθε
καταγγελία ή περιστατικό ως προς το εάν εµπίπτει στις αρµοδιότητές του,
και αποφασίζει µε πράξη του εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, ή ως προς
την οίκοθεν διερεύνηση µιας καταγγελίας ή ενός περιστατικού, περίπτωση
κατά την οποία υποχρεούται, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών, να έχει συντάξει σχετικό πόρισµα, ή για την προώθηση µιας καταγγελίας ή ενός περιστατικού προς διερεύνηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες, ή για τη θέση τους στο
αρχείο ως αβάσιµων ή ανεπίδεκτων εκτίµησης. Οι προθεσµίες του ως άνω εδαφίου µπορούν κατά παρέκκλιση να παρατείνονται µε αιτιολογηµένη πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί
εάν ο Συνήγορος του Πολίτη υποχρεούται να ενηµερώνει τις αρµόδιες Υπη-
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ρεσίες κάθε φορά που επιλαµβάνεται ενός περιστατικού ή υποθέσεως είτε
κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως (ή και να διαβιβάζει σε αυτές τη
σχετική καταγγελία), καθώς και εάν οι αρµόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται
να ενηµερώνουν τον Συνήγορο του Πολίτη και να διαβιβάζουν σε αυτόν κάθε καταγγελία η οποία εµπίπτει στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του και υποβάλλεται σε αυτές.

Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2016
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