ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
-

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο Ι
Ρυθμίσεις Θεμάτων παροχής κοινωψελούς εργασίας—Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 81 ΠΚ, Παρ.
4 άρθρου 104Α ΠΚ και παρ. 4 άρθρου 105Α ΠΚ

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 81 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95 [ΠΚ]) απαλεί.ψεται το
τελευταίο εδάψιο, ως προς την υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέντος στη συνεδρίαση του
δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής, και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Αν η εργασία Παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του
υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αψού λάβει υπόψη τη συχνότητα και
σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του μπορεί, αψού προβεί σε έγγραψη προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε, α)
να παρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της εργασίας μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, β) να
επιτρέψει την εκτέλεση της χρηματικής ποινής που είχε καθοριστεί σύμψωνα με την προηγούμενη
παράγραψο, αψού αψαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτιθείσα ποινή παροχής
κοινωψελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις (4) ώρες εργασίας μία ημερήσια μονάδα
χρηματικής ποινής.».
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 104Α ΠΚ προστίθεται τελευταίο εδάψιο και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως
εξής:
«4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον
που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της
ποινής, αψού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από
τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραψη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης
της ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαψίου, και λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα
της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής μπορεί να διατάξει την έκτιση της
ψυλάκισης που επιβλήθηκε αψού αψαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και τον χρόνο παροχής
κοινωψελούς εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύμψωνα με την παρ. 1. 0 καταδικασθείς κλητεύεται
υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί
αυτοπροσώπως ή με συνήγορο.».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ προστίθεται τελευταίο εδάψιο και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως
εξής:
«4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Αν η εργασία Παρέχεται από εκείνον
που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της
ποινής, αψού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από
τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραψη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγειτην υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης
της ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαψίου, και λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα
της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής μπορεί να διατάξει την έκτιση της
ψυλάκισης που επιβλήθηκε αψού αψαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και τον χρόνο παροχής
κοινωψελούς εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύμψωνα με την παρ. 2. 0 καταδικαοθείς κλητεύεται
υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και μπορεί να Παραστεί
αυτοπροσώπως

ή

με συνήγορο.».

Άρθρο 2
Απόλυση υπό όρο

—

Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 129 ΠΚ

Στο άρθρο 129 ΠΚ α) γίνεται νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 5 με την προσθήκη της λέξης
«υποχρεώσεων» μετά τις λέξεις «της παράβασης των», β) στην παρ. £ απαλείψονται από τις
προϋποθέσεις ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο του ανηλίκου καταδικασθέντος, οι λέξεις ιιή
τιλημμέλημα από δόλο οε ποινή άνω του ενός (1) έτους» και οι παρ. 5 και ό διαμορψώνονται ως
εξής:
«5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας υποχρεώσεις
που αψορούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως στον τόπο διαμονής, στη διαπαιδαγώγηση ή την
παρακολούθηση εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης από
ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο απολυόμενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η
απόλυση μπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των
υποχρεώσεων, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο
ανήλικος την προσδοκία ότι στο μέλλον Θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης,
ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή.
ό. Αν ο απολυθείς κατά τον χρόνο της δοκιμασίας καταδικασθεί. για κακούργημα, η απόλυση
αίρεται καιεψαρμόζεταιτο άρθρο 132.»

Άρθρο 3
Εμπρησμός

—

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 264 ΠΚ

Στην περ. 6’ της παρ. 1 του άρθρου 264 ΠΚ προστίθεται στην αντικειμενική υπόσταση του
εγκλήματος εμπρησμού, η λέξη «άλλου» και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με ψυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ. α’ ή β’ η πράξη
προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωψέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά
σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην περίπτωση της περ. β’ η πράξη είχε ως
αποτέλεσματον θάνατο άλλου.»

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

—

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 463 ΠΚ και τροποποίηση παρ. 2 και
κατάργηση παρ. 3 άρθρου 465 ΠΚ

1. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 463 Π Κ, οιλέξεις «περ. γ’» αντικαθίσταται από τις λέξεις
«περ. δ’» και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. ‘Οπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως δέκα έτη, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά
το άρθρο 83 περ. δ’. Η πράξη διατηρείτον κακουργηματικό χαρακτήρα της.
‘Οπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται
ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.»
2. Στο άρθρο 465 ΠΚ, α) στην παρ. 2 μετά τις λέξεις «σύμψωνα με», η λέξη «της» αντικαθίσταται με
τη λέξη «τις», β) καταργείται η παρ. 3 καιτο άρθρο 465 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 465
1. Οι διατάξεις του προΙσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική
ποινή, την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο εψαρμόζονται για πράξεις που
τελέστηκαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης συρροής
χρηματικής ποινής του άρθρου 80 του προΙσχύοντος Ποινικού Κώδικα με χρηματική ποινή του
άρθρου 57 ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόμων που εξακολουθούν να ισχύουν σχηματίζεται συνολική
ποινή κατά το άρθρο 96 ΠΚ.
2. Για τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α 95)]
καταδικασθέντες αμετακλήτως σε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, για τις οποίες
καθορίστηκε, σύμψωνα με τις παρ. Ι και 2 του άρθρου 94 ΠΚ, συνολική ποινή υπερβαίνουσα τα
είκοσι (20) ή δεκαπέντε (15) έτη πρόσκαιρης κάθειρξης, καθώς και τα οχτώ (8) ή πέντε (5) έτη
ψυλάκισης αντίστοιχα, ως εκτιτέα ποινή για την απόλυση υπό όρο αυτών λογίζονται τα Είκοσι (20),
δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και πέντε (5) έτη, αντίστοιχα.
3. [Καταργείται].
4. Υποθέσεις, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει γίνει επίδοση κλητήριου
θεσπίσματος ή κλήσης στον κατηγορούμενο, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχουν
εισαχθεί.)>

Άρθρο 5
Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή Τροποποίηση Παρ. 3 άρθρου 269 ΚΠΔ
-

-

Στην παρ. 3 του άρθρου 269 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Ν 96 [ΚΠΔ])
προστίθεται τελευταίο εδάψιο και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η
κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο Θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην
εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά την προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση και στις
περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 η άρση της
κατάσχεσης διατάσσεται μετά την υποβολή αίτησης από τον κύριο των κατασχεθέντων, από τον
εισαγγελέα πλημμελειοδικών και κατά την κύρια ανάκριση από τον ανακριτή. Εναντίον της
απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή επιτρέπεται προσψυγή στο συμβούλιο μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η διάταξη σε εκείνον που αιτήθηκε την άρση της
κατάσχεσης. Το ενδεχόμενο της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν εμποδίζει την
αλλαγή του προσώπου του ψύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο.».
Άρθρο ό
Προσωρινή κράτηση ανηλίκων

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 287 ΚΠΔ

—

Στην παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ μετά τις λέξεις «μπορεί να επιβάλλει» προστίθενται οι λέξεις
«περισριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και’> και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον ενήλικο είναι κακούργημα, εκτός των περιπτώσεων
της παρ. 1, ο ανακριτής μπορεί να επιβάλει περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και
αναμορψωτικά μέτρα των περ. α’ έως ια’ της παρ. Ι του άρθρου 122 ΠΚ.».
Άρθρο 7
Περάτωση της κύριας ανάκρισης

—

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 308 ΚΠΔ

Στην παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στο
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, έχει υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω καιτηλεψωνικά, τους
διαδίκους, προκειμένου να λάβουν αντίγραψό της και να ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασης,
υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους. Στην περίπτωση αυτή, η δικσγραψία διαβιβάζεται
στο δικαστικό συμβούλιο, αψού παρέλθουν δέκα ημέρες από την ειδοποίηση, η οποία
αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη
δικογραψία.»
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση παρ. Ι και 3 άρθρου 116 ν. 4842/2021
-

1. Στο άρθρο 116 του ν. 4842/2021 (Α’ 190), στην περ. α) της παρ. Ι βελτιώνεται νομοτεχνικά η λέξη
«άρθρου», στην περ. β) διορθώνεται η αναψορά στο άρθρο 424 και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως
εξής:

«1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ. 5 του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου 119,
το άρθρο 122Α, η παρ. 3 του άρθρου 226, η παρ. 1 του άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ. 2 του
άρθρου 242, η περ. 1 του άρθρου 400, η Περ. Ι του άρθρου 401, τα άρθρα 468 και 469 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται για τα ένδικα
βοηθήματα και δικόγραψα, που Πρόκειται να κατατεθούν μετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
β) Το άρθρο 17Α, η

Ι του άρθρου 155, το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 179, το τέταρτο εδάψιο
της Παρ. 2 του άρθρου 227, το άρθρο 232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι παρ. 1 και 3
Παρ.

του άρθρου 254, η Παρ. 4 του άρθρου 260, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 308, το άρθρο
421, η Παρ. 3 του άρθρου 422, το άρθρο 424 και η Παρ. 2 του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.
Στις υποθέσεις που εκδικάζονται με τις ειδικές διαδικασίες, η παρ. 2 του άρθρου 260, όπως
τροποποιείται με το άρθρο 16 του παρόντος, εψαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εκτός εάν
η συζήτηση της αγωγής έχει ήδη ματαιωθεί, οπότε η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών αρχίζει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».
2. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021 απαλείψονται οι λέξεις <(του άρθρου
591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2)), μετά τις λέξεις «παρ. 8» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου
591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2» και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάψιο της παρ. 2, η παρ. 4, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 7 και η παρ. 8
του άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται και στις
εκκρεμείς υποθέσεις.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 40
του παρόντος, εψαρμόζεται για τις διαταγές πληρωμής που ακυρώνονται τελεσίδικα μετά από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής τους.».
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021
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ιιΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
-

Εττισιτεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα,
Τηλ. 210 7709 660, τίΙ:

‘\

Επέξατε από τονπαρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοέτησης
στου ς οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολοουμενης ρυμισης

Ζ:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

—

/ ΔΗΜ0ΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

7
Ι

2

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ψηφιακής

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ό

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

__________

2.

·_________

3.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η διόρθωση παροραμάτων που
παρεισέφρησαν κατά την ψήφιση του ν. 4855/2021 (Α’215) και αφορούν σε
ουσιαστικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
και μεταβατικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Επιπρόσθετα, με την
εισαγόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται και οι εσφαλμένες παραπομπές στις
όπως
Πολιτικής Δικονομίας,
Κώδικα
μεταβατικές ρυθμίσεις του
τροποποιήθηκε_με_τον_ν._4842/2021_(Α’_190).
Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην αποφυγή συγχύσεων και στην ορθή
εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που εισήχθησαν με τον ν. 4855/2021.
Επιλύεται επίσης η σύγχυση που έχουν προκαλέσει οι εσφαλμένες
παραπομπές των μεταβατικών ρυθμίσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως_τροποποιήθηκε_με_τον_ν._4842/2021_(Α’_190).
Ποιους φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Τα άρθρα 1-7 αφορούν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (‘Ελληνα ή αλλοδαπό)
τελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε πράξη που περιγράφεται στην αξιολογούμενη
ρύθμιση, διαδίκους, δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς
επιμελητές καιστα άτομα που εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης. Το
άρθρο 8 αφορά σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους
και δικαστικούς επιμελητές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
Οχι 11
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρα 1-7:
α) Ο ν. 4619/2019 (Α’ 95) που κατήργησε τον Ποινικό Κώδικα που ίσχυε από την
Ιη. 1. 195 1.
β) Ον. 4637/2019 (Α’ 180) που τροποποίησε τον Ποινικό Κώδικα καιτον Κώδικα

Ποινικής Δικονομίας.
γ) Ο ν. 4620/2019 (Α’ 96) που κατήργησε τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που
κυρώθηκε με τον ν. 1493/1950.
δ) Οιν. 4640/2019 (Α’ 190), 4745/2020 (Α’ 214), 4689/2020 (Α’ 103), 4800/2021
(Α’ 81) που τροποποίησαν σταδιακά τα άρθρα 34-36 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.
ε) Ο ν. 4855/2021 (Α’ 215) που τροποποίησε τον ν. 4619/2019 (Α’ 95) και τον ν.
4620/2019 (Α’ 96).
Άρθρο 8:
Άρθρο 116 του ν. 4842/202 1 (Α’ 190)

5
.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
...

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής και δεν επιδέχονται
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογσύμενη
ρυθμιση δεν ειναι δυνατον να επιτευχθουν με
διαθεση περισσοτερων ανθρωπινων και υλικων
πορων.

,

ιιι) με διαθεση
,
περισσοτερων
,
ανθρωπινων και
υλικων πορων;
,

Δεδομένου ότι το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη με
τυπικό νόμο, η εκ νέου ρύθμισή του με το ίδιο
νομοθετικό εργαλείο είναι επιβεβλημένη.

,

‚

,

,

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ί) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ΝΑΙ

11

ΟΧΙ

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7
.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
ετιιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
ΓΙΓΙ

ΓΙ

ΓΙ

Π

Π

Π

ΓΙ

Π

Π

ΣΊΠ

·_

8.

Π

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

)

βραχυπρόθεσμοι:

Βραχυττρόθεσμος στόχος της παρούσας ρύθμισης είναι η
διόρθωση παροραμάτων που παρεισέψρησαν κατά την
ψήψιση του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και αψορούν σε
ουσιαστικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας και μεταβατικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα, με σκοπό την αποψυγή συγχύσεων και
την ορθή εψαρμογή των νέων ρυθμίσεων. Στόχο Επίσης
αποτελεί και η διόρθωση των εσψαλμένων τταραιιομιιών
στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποψυγή
συγχύσεων και η ορθή εψαρμογή των νέων ρυθμίσεων
που εισήχθησαν με τον ν. 4855/2021 (Α’ 215) αλλά και

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

των μεταβατικών ρυθμίσεων του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4842/2021 (Α’
190), προκειμένου να ενισχυθούν η ασφάλεια και η
προστασία του κοινωνικού συνόλου.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Δημόσια Διοίκηση

-

—

Δημόσια τάεη

—

Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσψατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ
και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση,
γενική διεύθυνση
Ποσοστό

υπαλλήλων

με

πρόσβαση

στο

Γ ΝΤΕ ΙΝ ΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση
(ΓπΓπε)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών
και ψσρέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών
και ψορέων
Αριθμός Κέντρων πληροψόρησης πολιτών, σε
κεντρικό,
τοπικό

περιψερειακό,

επίπεδο

καθώς

νομαρχιακό
και

οκ

και

επίπεδο

νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις
δημόσιες

υπηρεσίες

ανά

και

έτος

ανά

υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισΘοδοσίας
και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προσωπικού:
δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό
της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000
κατοίκου ς
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες
και κατά γεωγραψική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι
ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, ψύλο
και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριψορών
που προκαλούν τσ κοινό αίσθημα
(ανθρωιτοκτονίες, ληστείες, κλοπές

—

διαρρήξεις)
Αδικήματα που αψορούν στην παράνομη
είσοδο και παραμονή στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

‘

Για

(:·

την
.

ενδεικτική
‘

.

:,

παράθεση
‘

‘

δεικτών

)

αξισπσιήθηκαν

καιτης ΕΛΣΤΑΤ

σι

βάσεις

δεόσμένων

του

ΟΟΣΑ

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά
αστυνομικό Τμήμα και ανά Περιοχή
αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους
αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό Τμήμα

—

και Περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεψάλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της
παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς (πχ.
εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσψατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

εργατικών

αστικών,

και εμπορικών διαφορών
διοικητικών

εισερχόμενων

Αριθμός
περιπτώσεων

χρόνος

Συνολικός

που

απαιτείται

για

την

εργατικών,

εμπορικών,

αστικών,

επίλυση

διοικητικών_και άλλων υποθέσεων
δικαστικών

έκδοσης

χρόνος

Μέσος

αποφάσεων

(Ειρηνοδικεία,

Εψετεία,

Άρειος

Πρωτοδικεία,

Πάγος/Συμβούλιο

Επικρατείας)
Μέσος

όρος των

υποθέσεων

ανά

δικαστή

)ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)
που

αποφάσεων

δικαστικών

Ποσοστό

ακυρώνονται μετά από έψεση
Αριθμός υποθέσεων που

ή

αναίρεση

επιλύονται

με το

σύστηματσυ εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης
διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας

αλλά

διαθέτουν

δεν

)νομική

πόρους

προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
ηλεκτρονικής

Ποσοστό

υποβολής

δικογράψων
Ποσοστό

διεκπεραιουμένων

έτος

κατ’

υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμστήτων)
Ποσοστό
βάση,

για

ποινικών
τις

σε

ετήσια

επιβλήθηκαν

ποινές

υποθέσεων,

οποίες

μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο

κόστος

σωφρονιστικού

συστήματος

ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού

φύλαξης

(ψυλάκων)

ανά κρατούμενο

Ανάπτυξη

—

Εττενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

ΙΙ

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά
κλάδο και περιψέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά
κλάδο και περιψέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μονάδες

—

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

εκπομπές

Ετήσιες

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στσχος (3ετια)

αερίων

ατμοσψαιρικής ρύπανσης κατά κεψαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται
από βιολογικούς καθαρισμούς
Ποσοστό

ακτών

των

που

κρίνονται

κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το
σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός

ελέγχων

καταλληλότητας

δικτύου

ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό

χρήσεις

&

οικιακών

απορριμμάτων
(πχ.

βιομηχανικών

διατέθηκαν

που

ανακύκλωση,

σε

άλλες

παραγωγή

ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό

διατιθέμενων

απορριμμάτων

σε

ΧΥΤΑ
δασικών

Ποσοστό

καταστράψηκαν

από

εκτάσεων

που

/

πυρκαγιά

σύνολο

δασικών εκτάσεων
Ποσοστό
τεχνητό

αναδασωθεισών

(με

Φυσικό

εκτάσεων

τρόπο)

ή

/σύνολο

κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό

προστατευόμενων

περιοχών

σε

σχέση με την συνολική έκταση της χώρας
Ποσοστό

του

διατίθεται

προϋπολογισμού

για

θέματα

που

προστασίας

περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεψαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορψή ενέργειας
Κατανάλωση

ενέργειας

πηγές ενέργειας κατά
Ποσοστά

μείωσης

από

ανανεώσιμες

κεψαλή
εκπομπών

αερίων

θερμοκηπίου ανά τριετία

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ 1

1) Εάνείναιάμεση,
εξηγήστε:

_____________________

11.

ί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΟΧΙ__ΓΙ
ΝΑΙ__ΓΙ
Εξηγήστε:

12

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
Οχι ΓΙ
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ
Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του
ΟΧΙ
ΝΑΙ ΓΙ

προβλεπόμενου
ΓΙ

πληροψοριακού

Εξηγή οτε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Αρϋρο

Στόχος

Ι

Στην παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ απαλείψεται το τελευταίο εδάψιο, το
οποίο προβλέπει την υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέντος στη
συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής καθώς αποκλειστικά
αρμόδιος για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση ελλιπούς ή πλημμελούς
παροχής κοινωψελούς εργασίας είναι ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών.
Στην παρ. 4 του άρθρου 104Α ΠΚ προστίθεται νέο τελευταίο εδάψιο, το
οποίο προβλέπειτην υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέντος εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών στη συνεδρίαση του δικαστηρίου
εκτέλεσης ποινής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα προηγούμενης
ακρόασης. Στην παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ προστίθεται νέο τελευταίο
εδάψιο, το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική κλήτευση του
καταδικασθέντος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στη συνεδρίαση
του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής, προκειμένου να ασκήσειτο δικαίωμα
προηγούμενης ακρόασης.

2

Στην παρ. ό του άρθρου 129 ΠΚ απαλείψεται από τις προϋποθέσεις

ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο του ανηλίκου καταδικασθέντος, η
ψράση κή πλημμέλημα από δόλο σε ποινή άνω του ενός (1) έτους)) για
λόγους εναρμόνιοης της διάταξης με την παρ. Ι του άρθρου 107 ΠΚ που
τυγχάνει εψαρμογής σε ανάλογες περιπτώσεις ατιολυθέντων υπό όρο
ενηλίκων.
3

Στην περ. 5’ της παρ. Ι του άρθρου 264 ΠΚ προστίθεται στην
αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος εμπρησμού, η λέξη «άλλου» για
λόγους νομοτεχνικής εναρμόνισης με την Περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου
265 ΠΚ.

4

Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 463 ΠΚ, το οποίο προβλέπει
την επιβολή μειωμένης ποινής, οι λέξεις «περ. γ’» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «περ. δ’» με σκοπό τη διόρθωση παροράματος. Στο άρθρο 465
ΠΚ απαλείψεται η Παρ. 3, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα του
δικαστηρίου να μετατρέψει σε μειωμένη ποινή του άρθρου 133 ΠΚ, τον
επιβληθέντα ποινικό σωψρονισμό σε νεαρούς ενήλικες μέχρι είκοσι
πέντε (25) ετών.

5

Στηνπαρ. 3του άρθρου 269 ΚΠΔπου προβλέπειτηναρμοδιότηταγιατην
άρση της κατάσχεσης, επαναψέρεται το τελευταίο εδάψιο που ορίζει ότι
το ενδεχόμενο της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν
εμποδίζει την αλλαγή του προσώπου του ψύλακα ούτε την άρση της
κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο, με σκοπό τη διόρθωση
παροράματος.

ό

Στην παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ που προβλέπει την παράλληλη
δυνατότητα επιβολής αναμορψωτικών μέτρων στον ανήλικο
κατηγορούμενο στο στάδιο της ανάκρισης, για πράξη που αν την τελούσε
ενήλικος θα ήταν κακούργημα, μετά τη Φράση «μπορεί να επιβάλλει>)
προστίθεται η ψράση «περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και» με
σκοπό τη διόρθωση παροράματος.

7

Στην παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ προστίθεται δεύτερο εδάψιο σχετικά με
την τήρηση της δεκαήμερης προθεσμίας παραμονής της δικογραψίας στη
Γραμματεία της Εισαγγελίας, μετά την υποβολή της εισαγγελικής
πρότασης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να διορθωθεί
η εκ παραδρομής απάλειψη του εν λόγω εδαψίου.

8

Στο άρθρο 116 του ν. 4842/2021 (Α’ 190) η περ. α) της παρ. Ι βελτιώνεται
νομοτεχνικά, η περ. β) τροποποιείται με την αντικατάσταση της ψράσης:
«η παρ. 3 του άρθρου 424» σε «το άρθρο 424» και στην περ. α) της Παρ.
3 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021 μεταψέρεται η ψράση «του άρθρου
591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2» σε άλλο σημείο του εδαψίου. Με την
εισαγόμενη ρύθμιση τροποποιούνται σι εσψαλμένες αναψορές που
παρεισέψρησαν στις μεταβατικές ρυθμίσεις κατά την ψήψιση του ν.
4842/2021.

Ηι

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

18.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΛ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
Ο Μ ΑΔ ΕΣ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙ ΩΤΙ ΚΟΤΗ ΤΑ

Αύξηση εσόδων
Μείωση δαπανών
Εξοικονόμηση
χρόνου

ΑΜ ΕΣΑ

Μεγαλύτερη
ατιοδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Αλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαψάνεια θεσμών

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Ι

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19.

Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι
ΑΓΟΡΑ,
&
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
‘Αλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείριση ς
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχη ς
στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός

/ Τισ ιστική

ατιοτίμηση:

Ατιοτυτιώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κ ινδ ύ ν ων

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

__________

______________

___________

____________

‘Αλλο

Πιλοτική
εΦαρμογή

Ανάδειξη
καλών
πρ ακτικών
κατά την
υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της

ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείριση ς
κινδύνων
‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

ΕΝ0ΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

παρ. Ι άρθρου 2 (ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος)
παρ. Ι άρθρου 5 (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)
παρ. 2 άρθρου 5 (προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας)
παρ. 3 άρθρου 5 και άρθρο ό (προσωπική ελευθερία εν στενή εννοία)
άρθρο 7 (νομιμότητα της ποινής)
άρθρο 8 (δικαίωμα στον ψυσικό δικαστή)
παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία της δημόσιας υγείας και της νεότητας)
παρ. Ι άρθρου 24 (προστασία ψυσικού περιβάλλοντος)
Άρθρο 25 (εγγυοκρατικός ρόλος του Κράτους

—

αρχή αναλογικότητας)

____________

Ενωσιακό δίκαιο

25.

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Π

ή συμψωνιών

Άρθρο 13 (αποτελεσματική δικαστική προστασία)
Άρθρο 41 (δίκαιη ικανοποίηση)

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής Ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

μΒ

________________________________________________

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού

Π

Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποττοιούμενων

Γ

Τροποποίηση

29.

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 1

1. Άρθρο 5 του ν.4855/2021 που τροποποιεί το

Ρυθμίσεις Θεμάτων παροχής κοινωψελούς
εργασίας

—

Τροποποίηση Παρ. 5 άρθρου 81

ΠΚ, παρ. 4 άρθρου 104Α ΠΚ και παρ. 4

άρθρου 105Α πκ

άρθρο 81 ΠΚ.

της

Ειτιμέτρηση

ποινής

της

παροχής

κοινωψελούς εργασίας
1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής της παροχής

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 81 του Ποινικού
Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95 [ΠΚ]) απαλείψεται
το τελευταίο εδάψιο, ως προς την υποχρεωτική
στη
καταδικασθέντος
του
κλήτευση
συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής,
και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Αν η εργασία Παρέχεται από εκείνον που

κοινωψελούς εργασίας λαμβάνονται υπόψη και
η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του υπαιτίου,
καθώς και οι επαγγελματικές και οικογενειακές
του υποχρεώσεις.
2. Στην απόψαοη ορίζεται η μέγιστη διάρκεια

καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική
του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της
ποινής, αψού λάβει υπόψη τη συχνότητα και
των
της
παραβίασης
σοβαρότητα
υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς

παροχής της κοινωψελούς εργασίας, που δεν

και τον βαθμό της υπαιτιότητάς του μπορεί,
αψού προβεί σε έγγραψη προειδοποίηση
Εκείνου που καταδικάστηκε, α) να παρατείνει
την προθεσμία για την εκτέλεση της εργασίας
μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, β) να επιτρέψει την

προς όψελοςτου κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες,

μπορει να υπερβαίνει τους Είκοσι τέσσερις (24)
μήνες.
3. Η κοινωψελής εργασία πραγματοποιείται

οργανισμους τοπικης

αυτοδιοίκησης

ή

μη

κερδοσκοπικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που
ορίζονται

με

απόψαση

του

Υπουργού

εκτέλεση της χρηματικής ποινής που είχε
καθοριστεί σύμψωνα με την προηγούμενη
παράγραψο, αψού αψαιρέσει το ποσό που
αναλογεί στην ήδη εκτιθείσα ποινή παροχής

Δικαιοσύνης

κοινωψελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε
Τέσσερις (4) ώρες εργασίας μία ημερήσια
μονάδα χρηματικής ποινής.».

παθόντα, αν υπάρχει η σύμψωνη γνώμη του. Με

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 104Α ΠΚ προστίθεται
Τελευταίο εδάψιο και η παρ. 4 διαμορψώνεται
ως εξής:
«4. Η Παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην
περίπτωση αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από
εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή
πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο
εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αψού λάβει
υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον
καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραψη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή
να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο
εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του
προηγούμενου εδαψίου, και λαμβάνοντας
υπόψη το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, το
δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής μπορεί να
διατάξει την έκτιση της ψυλάκισης που
επιβλήθηκε αψού αψαιρέσει την εκτιθείσα
ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωψελούς

και

των

κατά

περίπτωση

συναρμόδιων Υπουργών. Μπορεί επίσης να
αψορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον

την ίδια απόψαση ορίζονται επίσης η οργάνωση
της

παροχής

κοινωψελούς

εργασίας,

η

διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης
της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
4. Στην απόψαση καθορίζεται και η χρηματική
ποινή

που

Θα

πρέπει

να

αποτίσει

ο

καταδικασθείς, αν δεν παρέχει με συνέπεια την
κοινωψελή

εργασία.

Τέσσερις

ώρες

κοινωψελούς εργασίας αντιστοιχούν προς μια
ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής.
5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που
καταδικάστηκε ελλιπώς

ή

πλημμελώς με δική

του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της
ποινής, αψού λάβει υπόψη τη συχνότητα και
σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων
από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό
της υπαιτιότητάς του μπορεί, αψού προβεί σε

εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύμψωνα μετην
καταδικασθείς
κλητεύεται
παρ.
1.
0

έγγραψη

υποχρεωτικά

τουλάχιστον

για την εκτέλεση της εργασίας μέχρι ένα (1)

δέκα (10) ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί
αυτοπροσώπως ή με συνήγορο.».

επιπλέον έτος, β) να επιτρέψει την εκτέλεση της

στη

συνεδρίαση

προειδοποίηση

εκείνου

που

καταδικάστηκε, α) να παρατείνειτην προθεσμία

χρηματικής

ποινής

που

είχε

καθοριστεί

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ προστίθεται
τελευταίο εδάψιο και η παρ. 4 διαμορψώνεται
ως εξής:

σύμψωνα με την προηγούμενη παράγραψο,

«4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην
περίπτωση αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από
εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή
πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο
εισαγγελέας εκτέλεσης της ιτοινής, αψού λάβει

εκτιθείσα

αψού αψαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη
ποινή

παροχής

κοινωψελούς

εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις (4)
ώρες

εργασίας

μία

ημερήσια

μονάδα

χρηματικής ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεται

2

υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον
καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραψη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή
να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο
εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του
εδαψίου, και λαμβάνοντας
υπόψη το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, το
δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής μπορεί να

προηγούμενου

διατάξει την έκτιση της ψυλάκισης που
επιβλήθηκε αψού αψαιρέσει την εκτιθείσα
ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωψελούς
εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύμψωνα μετην
κλητεύεται
καταδικασθείς
παρ.
2.
Ο
υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί
αυτοπροσώπως ή με συνήγορο.».

υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί
αυτοπροσώπως

ή

με συνήγορο.

2. Άρθρο 15 του ν.4855/2021 που τροποποιεί το
άρθρο 104Α ΠΚ.
Μετατροπή

ψυλάκισης

της

κοινωψελή

σε

εργασία
1.

‘Οταν

επιβάλλεται

ψυλάκιση

δεν

που

υπερβαίνει τα τρία έτη και δεν συντρέχει
περίπτωση εψαρμογής του άρθρου 99, η ποινή
μετατρέπεται σε παροχή κοινωψελούς εργασίας
(άρθρο 81), εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, με
ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για
να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων
εγκλημάτων. Κάθε ημέρα ψυλάκισης δεν μπορεί
να αντιστοιχεί σε περισσότερες από δύο (2)
ώρες

κοινωψελούς

περίπτωση,

η

εργασίας.

διάρκεια

της

Σε

κάθε

κοινωψελούς

εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες
πεντακόοιες ώρες (1.500), ούτε να έχει διάρκεια
μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.
2.

Η

μετατροπή

δεν

είναι

καταδικασθείς δεν συναινεί

ή

εψικτή

αν

ο

δεν είναι παρών.

Αν ο καταδικασθεί.ς δεν ήταν παρών, μπορεί να
ζητήσει τη μετατροπή της ποινής του σε παροχή
κοινωψελούς εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.
3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της
παρ. 1, ο καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει νέο
υπολογισμό

της

παρεχόμενης

κοινωψελούς

εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην
περίπτωση αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από

εκείνον

που

πλημμελώς

καταδικάστηκε
δική

με

του

ελλιπώςή

υπαιτιότητα,

ο

εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αψού λάβει
υπόψη τη συχνότητα
παραβίασης

και σοβαρότητα της

υποχρεώσεων

των

από

τον

καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραψη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε
εισαγάγει

την

υπόθεση

στο

ή να

δικαστήριο

εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του
προηγούμενου

εδαψίου,

και

λαμβάνοντας

υπόψη το τμήμα της ιτοινής που εκτίθηκε, το
δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής μπορεί να
διατάξει

την

έκτιση

επιβλήθηκε αΦού

της

ψυλάκισης

που

αψαιρέσει την εκτιθείσα

ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωψελούς
εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύμψωνα με την
παρ. 1.

3. Άρθρο 18 του ν.4855/2021 που τροποποιείτο
άρθρο 105Α ΠΚ.
Παροχή κοινωψελούς εργασίας
1. 0 καταδικαζόμενος σε ποινή ψυλάκισης που
δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη,
μπορεί να δηλώσει προς το δικαστήριο ότι
επιθυμεί να μετατραπεί το υπόλοιπο της ποινής
του έως τον χρόνο της υπό όρο απόλυσης, κατά
το επόμενο άρθρο, σε παροχή κοινωψελούς
εργασίας, αΦού θα έχει εκτίσει πραγματικά το
ένα δέκατο αυτής. Το Δικαστήριο, μετατρέπει
την ποινή, εν όλω

ή

εν μέρει, εκτός αν με ειδική

αιτιολογία κρίνει ότι η βαρύτητα της πράξης, οι
συνθήκες

τέλεσής

της

και

τα

ιδιαίτερα

της

χαρακτηριστικά

προσωπικότητας

απολύτως

καθιστούν

καταδ ικασθέντος,

του

αναγκαία την έκτιση της ποινής στο κατάστημα
κράτησης για να αττοτραπεί η τέλεση από αυτόν
άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων.
2.

Για τη

μετατροπή

της

στερητικής της

ελευθερίας ποινής σε παροχή κσινωψελσύς
εργασίας, κάθε μήνας ψυλάκισης αντιστοιχεί σε
σαράντα (40) ώρες κοινωψελούς εργασίας, η
οποία

πρέπει

οριζόμενου

εντός

εκτελεστεί

να

του

στην Προηγούμενη παράγραψο

χρόνου.
3. Η μετατροπή δεν προϋποθέτει αμετάκλητη
καταδικαστική απόψαση.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην
περίπτωση αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από
εκείνον

δική

με

πλημμελώς

ελλιπώς

ή

υπαιτιότητα,

ο

καταδικάστηκε

που

του

εισαγγελέας εκτέλεσης της ττοινής, αψού λάβει
υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της
των

παραβίασης

υποχρεώσεων

από

τον

καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραψη
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε
εισαγάγει

υπόθεση

την

στο

ή να

δικαστήριο

εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του
προηγούμενου

εδαψίου,

και

λαμβάνοντας

υπόψη το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, το
δικαστήριο εκτέλεσης της κοινής μπορεί να
διατάξει

την

έκτιση

επιβλήθηκε αψού

της

ψυλάκισης

που

αψαιρέσει την εκτιθείσα

ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωψελούς

εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύμψωνα με την
παρ. 2.».
Άρθρο 2
Απόλυση υπό όρο

—

Τροποποίηση παρ. ό

Άρθρο 28 του ν.4855/2021 που τροποποιεί το
άρθρο 129 ΠΚ.

άρθρου 129 ΠΚ

Απόλυση υπό όρο
Στο άρθρο 129 ΠΚ α) γίνεται νομοτεχνική
βελτίωση στην παρ. 5 με την προσθήκη της
λέξης «υποχρεώσεων» μετά τις λέξεις «της
παράβασης των», β) στην παρ. ό απαλείψονται
από τις προϋποθέσεις ανάκλησης της απόλυσης
υπό όρο του ανηλίκου καταδικασθέντος, οι
λέξεις «ή πλημμέλημα από δόλο σε ποινή άνω
του ενός (1) έτους» και οι παρ. 5 και ό
διαμορψώνονται ως εξής:

1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον ανήλικο
μετά

τη

του

λήξη

ενός

δευτέρου

του

περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης
νέων και ορίζει τον χρόνο της δοκιμασίας, που
δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της

ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης,
ως περιορισμός που εκτίθηκε θεωρείται και
αυτός που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα

«5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν

κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας
υποχρεώσεις που αψορούν στον τρόπο ζωής
του και ιδίως στον τόπο διαμονής, στη
διαπαιδαγώγηση
ή την παρακολούθηση
εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού
προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές ή
άλλες ουσίες. Αν ο απολυόμενος παραβιάσει
τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η
μπορεί
απόλυση
να
ανακληθεί,
όταν
πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της
παράβασης των υποχρεώσεων, του τρόπου και
των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε,
δεν παρέχει ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο
μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε
περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την
απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται

με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε,
εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η
διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτιση του
περιορισμού καθιστά απολύτως αναγκαία τη
συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η
τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων.
3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, η
διεύθυνση

καταστήματος

του

στο

οποίο

κρατείται ο ανήλικος υποβάλλει αίτηση προς το
Τριμελές

Δικαστήριο

Ανηλίκων

στο

Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο
περιορισμός μαζί με έκθεση της κοινωνικής

στην εκτιθείσα ποινή.
ό. Αν ο απολυθείς κατά τον χρόνο της
δοκιμασίας καταδικασθεί για κακούργημα, η
απόλυση αίρεται και εψαρμόζεται το άρθρο

περιορισμού

132.»

κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα (10) τουλάχιστον

υπηρεσίας του καταστήματος δύο (2) μήνες πριν
συμπληρωθεί η έκτιση του ενός δευτέρου του

ημέρες

πριν

δικαστηρίου,

που

επιβλήθηκε.

από
κατά

παραστεί αυτοπροσώπως

ανήλικος

συνεδρίαση

τη
την

Ο

οποία

ή

μπορεί

του
να

να εκπροσωπηθεί

από συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραψο
θεωρημένο, ως προς το γνήσιο της υπογραψής,
από το διευθυντή του καταστήματος κράτησης,
από δικηγόρο

ή

από τις αρμόδιες αρχές. Το

δικαστήριο συνεδριάζει υποχρεωτικά μέσα σε
δεκαπέντε

(15) ημέρες από τη συμπλήρωση της

έκτισης του ημίσεος του περιορισμού που
επιβλήθηκε. Αν η αίτηση για απόλυση υπό όρο

δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί
μετά δύο (2) μήνες από την απόρριψη, εκτός αν
υπάρξουν νέα στοιχεία.
4. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χορηγηθεί και
πριν από την έκτιση του ενός δευτέρου (1/2) του
περιορισμού

μόνο

επιβλήθηκε,

που

για

σπουδαίους λόγους και εψόσον έχει εκτιθεί
πραγματικά το ένα τρίτο (1/3) αυτού.
5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά
τη

χρόνου

του

διάρκεια

δοκιμασίας

υποχρεώσεις που αψορούν στον τρόπο ζωής του
και

ιδίως

στον

διαπαιδαγώγηση
εγκεκριμένου

από

τόπο

ή

την
το

διαμονής,

στη

παρακολούθηση

νόμο

θεραπευτικού

προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές

ή

άλλες ουσίες. Αν ο απολυόμενος παραβιάσει
τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η απόλυση
μπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι
ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των
υποχρεώσεών, του τρόπου και των εν γένει
συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει
ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο μέλλον θα
τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση
ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη

νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα
ποινή.
6.

Αν

ο

κατά τον

απολυθείς

χρόνο

της

δοκιμασίας καταδικασθεί για κακούργημα

ή

πλημμέλημα από δόλο σε ποινή άνω του ενός (1)
έτους, η απόλυση αίρεται και εψαρμόζεται το
άρθρο 132.
7. Αν μετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος
δοκιμασίας τον οποίο όρισε η απόφαση χωρίς να
γίνει ανάκληση, η ποινή Θεωρείται ότι εκτίθηκε.

Εμπρησμός

—

Άρθρο 3
Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου
264 ΠΚ

Άρθρο 45 του ν.4855/2021 που τροποποιεί το
άρθρο 264 ΠΚ.
Εμπρησμός

Στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 264 ΠΚ
προστίθεται στην αντικειμενική υπόσταση του
εγκλήματος εμπρησμού, η λέξη «άλλου» και η
παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

1. ‘Οποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με
ψυλάκιση αναπότηνπράξη μπορείνα προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη

1. ‘Οποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με
ψυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα,
β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την

μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ)
με κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ. α’ή β’
η

πράξη

προκάλεσε

σημαντική

βλάβη

ή

σε

πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση
των περ. α’ ή β’ η πράξη προκάλεσε σημαντική

εγκαταστάσεις

βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωψέλειας ή είχε
ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη

ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην

ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην
περίπτωση της περ. β’ η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.»

αποτέλεσμα

κοινής ωψέλειας
τη

βαριά

περίπτωση της περ.

β’

σωματική

η πράξη

είχε ως
βλάβη

είχε ως

αποτέλεσμα τον θάνατο.
2. ‘Οποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης
παραγράψου

προκαλεί

από

αμέλεια

την

πυρκαγιά από την οποία μπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα

ή

κίνδυνος

για άνθρωπο, τιμωρείται με ψυλάκιση έως τρία
(3) έτη.
Άρθρο 4

1.Αρθρο 463 ΠΚ

Μεταβατικές διατάξεις

—

Τροποποίηση παρ. 3

άρθρου 463 ΠΚ και τροποποίηση Παρ. 2 και
κατάργηση παρ. 3 άρθρου 465 ΠΚ

λέξεις «περ. δ’» και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως
εξής:
Όπου

σε

ειδικούς

νόμους

του

Ποινικού

καταργούμενου

Κώδικα,

οι

παραπομπές αυτές από την έναρξη ισχύος του

1. Στο πρώτο εδάισ της παρ. 3 του άρθρου 463
ΠΚ, οι λέξεις «περ. γ’» αντικαθίσταται από τις

«3.

1. Όπου ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε άρθρα

απειλείται

κάΘειρξη έως δέκα έτη, επιβάλλεται Ποινή
μειωμένη κατά το άρθρο 83 περ. δ’. Η πράξη
διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της.

παρόντος

Κώδικα

Ποινικού

ότι

θεωρείται

γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις αυτού.
2. ‘Οπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή
ψυλάκισης,

διαζευκτικά

προστίθεται

και

η

χρηματική ποινή, όπως αυτή προβλέπεται στο
άρθρο 57 του παρόντος Κώδικα.

‘Οπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή

3. ‘Οπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη

ετών,

έως δέκα έτη, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά

επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα

το άρθρο 83 περ. γ’. Η πράξη διατηρεί τον

κάθειρξης

τουλάχιστον

δεκαπέντε

ετών.»
κακουργηματικό χαρακτήρα της.
2. Στο άρθρο 465 ΠΚ, α) στην παρ. 2 μετά τις
«της»
«σύμφωνα
με»,
η λέξη
λέξεις
αντικαθίσταται με τη λέξη «τις», β) καταργείται
η παρ. 3 και το άρθρο 465 διαμορφώνεται ως

Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή
κάθειρξης

δεκαπέντε

τουλάχιστον

ετών,

επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα
ετών.

εξής:
«ΑρΘρο 465

4. Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται μόνο

1. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού
Κώδικα για τη

μετατροπή

της ποινής σε

ποινή

ισόβιας
και

κάθειρξης,

προστίθεται

πρόσκαιρη

η

κάθειρξη

χρηματική ποινή, την αναστολή εκτέλεσης της

διαζευκτικά

ποινής και την απόλυση υπό όρο εφαρμόζονται

τουλάχιστον δέκα ετών.

για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη Θέση σε
ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής ή

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα

επιγενόμενης συρροής χρηματικής ποινής του
άρθρου 80 του προϊσχύοντος Ποινικού Κώδικα
με χρηματική ποινή του άρθρου 57 ΠΚ ή ειδικών
ποινικών νόμων που εξακολουθούν να ισχύουν
σχηματίζεται συνολική ποινή κατά το άρθρο 96

σε ειδικούς νόμους με τις οποίες καθορίζονται
παρεπόμενες ποινές

ή

άλλες συνέπειες που

καταργούνται με αυτόν.
6. Από τις διατάξεις των 7ταραγράψων 2 και 3 του

Π Κ.
2. Για τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου
Ποινικού

καταργούνται όλες οι διατάξεις που περιέχονται

Κώδικα

[ν.

4619/2019

(Α

95)]

καταδ ικασθέντες αμετακλήτως σε πρόσκαιρες

παρόντος εξαιρούνται τα αδικήματα και οι
ποινές που προβλέπονται στον ν. 3028/2002. Για

στερητικές της ελευθερίας ποινές, για τις οποίες

την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της

καθορίστηκε, σύμψωνα με τις παρ. 1 και 2 του

πολιτιστικής

άρθρου 94 ΠΚ, συνολική ποινή υπερβαίνουσα
τα είκοσι (20) ή δεκαπέντε (15) έτη πρόσκαιρης

αδικήματα του ν. 3028/2002 εξακολουθούν να

κάθειρξης, καθώς καιτα οχτώ (8)

ή πέντε (5) έτη

κληρονομιάς

(Α’153).

Για

ισχύουν οι προβλεπόμενες σε αυτόν ποινές.

τα

ψυλάκισης αντίστοιχα, ως εκτιτέα ποινή για την
απόλυση υπό όρο αυτών λογίζονται τα είκοσι
(20), δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και πέντε (5) έτη,
αντίστοιχα
3. [Καταργείται].
4. Υποθέσεις, για τις οποίες μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος έχει γίνει επίδοση
κλητήριου

θεσπίσματος

ή

κλήσης στον
κατηγορού μενο,
εκδικάζονται
το
από
δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί.»

7. Από τις διατάξεις της παραγράψου 3 του
παρόντος εξαιρούνται τα αδικήματα και οι
ποινές που προβλέπονται στη περίπτωση (α) της
παραγράψου 1 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014
« Κώδικας
Ένταξης

Μετανάστευσης

Κοινωνικής

και

κ.λπ. διατάξεις» (Α’80).»

2.Αρθρο 184 του ν.4855/2021 που τροποποιείτο
άρθρο 465 ΠΚ.
1. Οι διατάξεις του προΙσχύοαντος Ποινικού
Κώδικα για τη

μετατροπή της ποινής σε

χρηματική ποινή, την αναστολή εκτέλεσης της
ποινής καιτην απόλυση υπό όρο εψαρμόζονται
για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη θέση σε
ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής

ή

επιγενόμενης συρροής χρηματικής ποινής του
άρθρου 80 του προΙσχύοντος Ποινικού Κώδικα
με χρηματική ποινή του άρθρου 57 ΠΚ

ή

ειδικών

ποινικών νόμων που εξακολουθούν να ισχύουν
σχηματίζεται συνολική ποινή κατά το άρθρο 96
Π Κ.
2. Για τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου
Ποινικού

Κώδικα

[ν.

4619/2019

(Α’

95)]

καταδ ικασθέντες αμετακλήτως σε πρόσκαιρες
στερητικές της ελευθερίας ποινές, για τις οποίες
καθορίστηκε, σύμψωνα με της παρ. 1 και 2 του
άρθρου 94 ΠΚ, συνολική ποινή υπερβαίνουσατα
είκοσι (20)

ή

δεκαπέντε (15) έτη πρόσκαιρης

κάθειρξης, καθώς καιτα οχτώ (8)

ή

πέντε (5) έτη

ψυλάκισης αντίστοιχα, ως εκτιτέα ποινή για την
απόλυση υπό όρο αυτών λογίζονται τα είκοσι
(20), δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και πέντε (5) έτη,
αντίστοιχα.

3. Τυχόν επιβληθείς μέχριτην έναρξη ισχύος του

παρόντος ποινικός σωψρονισμός σε νεαρούς
ενήλικες που δεν είχαν συμπληρώσειτο εικοστό
πέμπτο έτος της ηλικίας τους μετατρέπεται με
απόψαση του δικαστηρίου σε μειωμένη ποινή
κατά το άρθρο 133.
4. ΥποΘέσεις, για τις οποίες μέχρι την έναρξη
ισχύος

παρόντος

του

κλητήριου

έχει

θεσπίσματος

γίνει

ή

στον

κλήσης
από

εκδικάζονται

κατηγορού μενο,

επίδοση

το

δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί.
Άρθρο 123 του ν.4855/2021 που τροποποιεί το

Άρθρο 5
Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης

-

Δυνατότητα προσφυγής κατά της
απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα
ανακριτή

-

ή του

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 269
ΚΠΔ

Στην παρ. 3 του άρθρου 269 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96 [ΚΠΔ])

προστίθεται τελευταίο εδάψιο και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:

άρθρο 269 ΚΠΔ.
Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης

-

Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα

ή του

ανακριτή

-

Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 3
του άρθρου 269 ΚΠΔ

«Αρθρο 269

«3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο

Αντίγραφα και ψωτογραψίες των πραγμάτων

ή

το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η
κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό
τον λόγο Θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην
την
αλήθειας.
Κατά
εξακρίβωση
της

που κατασχέθηκαν Άρση της κατάσχεσης.

Προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση

1.

και στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 43 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51
η άρση της κατάσχεσης διατάσσεται μετά την
υποβολή αίτησης από τον κύριο των
εισαγγελέα
τον
από
κατασχεθέντων,
πλημμελειοδικών και κατά την κύρια ανάκριση

εψοδιάζεται, αν είναι δυνατό, με αντίγραψα των

από τον ανακριτή. Εναντίον της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή
επιτρέπεται προσψυγή στο συμβούλιο μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε
η διάταξη σε εκείνον που αιτήθηκε την άρση της

-

Δυνατότητα προσψυγής κατά της απορριπτικής
διάταξης του εισαγγελέα
Εκείνος

που

εγγράφων

που

ψωτογραψίες

ή

ή του

ενεργεί

ανακριτή
την

κατασχέθηκαν

ανάκριση

και

με

άλλες αναπαραστάσεις των

πραγμάτων που κατασχέθηκαν και μπορούν να
αλλοιωθούν

ή είναι δύσκολο να ψυλαχθούν.

2. Για τα πράγματα που μπορούν να ψθαρούν
διατάσσεται από εκείνον που

ενεργεί την

ανάκριση η πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο

ή

κατάσχεσης. Το ενδεχόμενο της δήμευσης των
πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν εμποδίζει
την αλλαγή του προσώπου του ψύλακα ούτε την
άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό

πλειστηριασμό

συμβούλιο.».

3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο

η καταστροψή, αν ο νόμος

απαγορεύει την κατοχή τους

ή

έχουν καταστεί

επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.

ή

το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η
κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό
τον λόγο Θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην
εξακρίβωση

της

αλήθειας.

Κατά

την

προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση
και στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 43 καιτωνπαρ. 2 και3του άρθρου 51 η
άρση της κατάσχεσης διατάσσεται μετά την
υποβολή

αίτησης

κατασχεθέντων,

από
από

Κύριο

τον
τον

των

εισαγγελέα

πλημμελειοδικών και κατά την κύρια ανάκριση
από τον ανακριτή. Εναντίον της απορριπτικής
διάταξης του

εισαγγελέα

ή

του

ανακριτή

επιτρέπεται προσψυγή στο συμβούλιο μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η
διάταξη σε εκείνον που αιτήθηκε την άρση της
κατάσχεσης.».
Άρθρο 127 του ν.4855/2021 που τροποποιεί το

Άρθρο ό
Προσωρινή κράτηση ανηλίκων

—

άρθρο 287 ΚΠΔ.

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 287 ΚΠΔ

Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων
Στην παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ μετά τις λέξεις
«μπορεί να επιβάλλει» προστίθενται οι λέξεις
«περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων
και» και η

παρ.

2 διαμορψώνεται ως εξής:

1. Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και
σε

ανήλικο

κατηγορούμενο

που

έχει

συμπληρώσειτο δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας
του, υπό τους όρους του προηγούμενου άρθρου

«2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον
ενήλικο
είναι
κακούργημα,
εκτός των
περιπτώσεων της παρ. 1, ο ανακριτή ς μπορεί να
επιβάλει περιοριοτικούς όρους, μεταξύ των
οποίων και αναμορψωτικά μέτρα των περ. α’
έως ια’ της παρ. Ι του άρθρου 122 ΠΚ.».

και εψόσον κατηγορείται για πράξη από τις
αναψερόμενες

στο

άρΘρο

127

ΠΚ.

Στην

περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν
μπορεί σε Καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους
έξι (6) μήνες. Η παραβίαση των περιοριστικών

όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν
επιτρέπεται να οδηγήσει από μόνη της σε
προσωρινή κράτηση. Το ένταλμα προσωρινής
πρέπει

κράτησης

να

περιέχει

ειδική

και

εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την οποία να
προκύπτει

τα

γιατί

δεν

μέτρα

θεραπευτικά

αναμορψωτικά
κρίνονται

στη

επαρκή,

περίπτωση

συγκεκριμένη

ή

λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των
ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και
της προσωπικότητας του ανηλίκου.
2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον
ενήλικο

εκτός

κακούργημα,

είναι

των

περιπτώσεων της παρ. 1, ο ανακριτής μπορεί να
επιβάλει αναμορψωτικά μέτρα των περ. α’ έως
ια’ της παρ. Ι του άρθρου 122 ΠΚ.».
Ι

Άρθρο 7
Περάτωση της κύριας ανάκρισης
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 308 ΚΠΔ
—

Στην παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ προστίθεται
δεύτερο εδάψιο και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως
εξής:
«2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει
τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στο
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, έχει υποχρέωση
να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεψωνικά,
τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν
αντίγραψό της και να ασκήσουν το δικαίωμα
ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις
απόψεις τους. Στην περίπτωση αυτή, η
δικαστικό
δικογραψ ία δ ιαβ ιβάζεται στο
συμβούλιο, αψού παρέλθουν δέκα ημέρες από
την ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται με
βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα της
επισυνάπτεται
στη
που
εισαγγελίας,
δικογραψία.»

Άρθρο 133 του ν.4855/2021 που τροποποιεί το
άρθρο 308 ΚΠΔ.
Περάτωση της κύριας ανάκρισης
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται
από

το

πλημμελειοδικών

συμβούλιο

με

βούλευμα. Για τον σκοπό αυτόν, τα έγγραψα
διαβιβάζονται αμέσως

μετά την τελευταία

ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν
κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον
ανακριτή για να συμπληρωθεί η ανάκριση, μέσα
σε δύο (2) μήνες

ή,

αν η ψύση της υπόθεσης το

επιβάλλει, μέσα σε τρεις μήνες υποβάλλει
πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει οριστικά

ή

προσωρινά η δίωξη

ή

για να παραπεμψθεί ο

κατηγορούμενος στο ακροατήριο
απαγγελθεί

κατηγορία

ή

εναντίον

για να μην
του.

Ο

εισαγγελέας, εψόσον στη δικογραψία που του

διαβιβάστηκε από ανακριτή μετά το πέρας της
κύριας ανάκρισης υπάρχουν κατηγορούμενοι
κατά

των

οποίων

έχει

εκδοθεί

ένταλμα

προσωρινής κράτησης, οψείλει εντός μηνός να
υποβάλει πρόταση στο συμβούλιο, για να
παύσει οριστικά

ή

παραπεμψθεί
ακροατήριο

ή

ή

για να

κατηγορούμενος

στο

προσωρινά η δίωξη

ο

για να μην απαγγελθεί κατηγορία

εναντίον του.
2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει
τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στο
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, έχει υποχρέωση
να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεψωνικά,
τους

διαδίκους,

προκειμένου

να

λάβουν

αντίγραψό της και να ασκήσουν το δικαίωμα
ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις
απόψεις τους.
3.

Η

κύρια

ανάκριση

στα

πλημμελήματα

περατώνεται και με απευθείας κλήση του
κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου
δικαστηρίου

εψόσον

διαταγή

με

υπάρχει

η

του

σύμψωνη

εισαγγελέα,

γνώμη

του

ανακριτή. Σε αυτήν την περίπτωση εψαρμόζεται
και η διάταξη του άρθρου 322. 0 εισαγγελέας

εψετών έχει δικαίωμα, αν δεχτεί την προσφυγή,
να διατάξει είτε να υποβληθεί η προσφυγή στο
συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η ανάκριση,
που περατώνεται με βούλευματου συμβουλίου.
παρ.

Ι του

άρθρου

αναλόγως.

Το

συ μβούλιο

Η

245

πλημμελειοδικών

αποψαίνεται για την συνέχιση
ιτροσωρινής κράτησης,
διατήρηση

ή

εφαρμόζεται

ή

όχι της

καθώς και για την

όχιτων περιοριστικών όρων.

4. Στην περίπτωση της παρ. Ι ο ανακριτής
οφείλει, πριν διαβιβάσε τη δικογραψία στον
εισαγγελέα, να γνωοτοποιήσει στους διαδίκους
ότι

ολοκληρώθηκε

η

ανάκριση,

ώστε

να

ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται
με τα άρθρα 100, 107 και 108. Οι διάδικοι έχουν
το δικαίωμα να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο
από τους διορισμένους στην έδρα του ανακριτή,
και σε αυτόν γίνεται η γνωστοποίηση. Αν όμως
οι διάδικοι κατοικούν έξω από την έδρα του
ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται μόνο αν
έχουν διορίσει αντίκλητο.
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η
ταυτότητα του δράστη ορισμένου εγκλήματος,
εψαρμόζονται αναλόγως τα εδάψια πρώτο,
τέταρτο και πέμπτο της παρ. 3 του άρθρου 245.
Άρθρο 116 του ν.4842/2021.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση παρ. Ι
και 3 άρθρου 116 ν. 4842/2021

Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής

-

Ι. Στο άρθρο 116 του ν. 4842/2021 (Α’ 190),
στην περ. α) της παρ. Ι βελτιώνεται νομοτεχνικά
η λέξη «άρθρου», στην περ. β) διορθώνεται η
αναφορά στο άρθρο 424 και η παρ. Ι
διαμορφώνεται ως εξής:

Δικονομίας
«1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η
περ. 5 του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου
119, το άρθρου 122Α, η παρ. 3 του άρθρου 226,
η παρ. Ι του άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ. 2
του άρθρου 242, η περ. Ι του άρθρου 400, η

«1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115,
η Περ. 5 του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου
119, το άρθρο 122Α, η παρ. 3 του άρθρου 226,

περ. Ι του άρθρου 401, τα άρθρα 468 και 469
του

Κώδικα

Πολιτικής

Δικονομίας,

όπως

η παρ. Ι του άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ.

τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται

2 του άρθρου 242, η Περ. 1 του άρθρου 400, η
περ. Ι του άρθρου 401, τα άρθρα 468 και 469

για τα ένδικα βοηθήματα και δικόγραψα, που

του

Κώδικα

Πολιτικής

Δικονομίας,

όπως

πρόκειται να κατατεθούν μετά από την έναρξη

τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται

ισχύος του παρόντος νόμου.

για τα ένδικα βοηθήματα και δικόγραψα, που
πρόκειται να κατατεθούν μετά από την έναρξη

β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το

ισχύος του παρόντος νόμου.

δεύτερο εδάψιο του άρθρου 179, το τέταρτο
εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 227, το άρθρο

β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το
δεύτερο εδάψιο του άρθρου 179, το τέταρτο

232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι
παρ. 1 και 3 του άρθρου 254, η παρ. 4 του

εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 227, το άρθρο
232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237,
οι παρ. Ι και 3 του άρθρου 254, η παρ. 4 του
άρθρου 260, το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του
άρθρου 308, το άρθρο 421, η παρ. 3 του άρθρου
422, το άρθρο 424 και η
του

Κώδικα

Παρ.

Πολιτικής

2 του άρθρου 764

Δικονομίας,

όπως

άρθρου 260, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 του
άρθρου 308, το άρθρο 421, η Παρ. 3 του άρθρου
422, η παρ. 3 του άρθρου 424 και η παρ. 2 του
άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως

τροποποιούνται

τον

με

παρόντα,

τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται
και στις εκκρεμείς υποθέσεις. Στις υποθέσεις
που εκδικάζονται με τις ειδικές διαδικασίες, η

εψαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις. Στις

παρ. 2 του άρθρου 260, όπως τροποποιείται με

διαδικασίες, η παρ. 2 του άρθρου 260, όπως

το άρθρο 16 του παρόντος, εψαρμόζεται και

τροποποιείται με το άρθρο 16 του παρόντος,

στις εκκρεμείς υποθέσεις εκτός εάν η συζήτηση
της αγωγής έχει ήδη ματαιωθεί, οπότε η
προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών αρχίζει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

υποθέσεις που

εκδικάζονται με τις ειδικές

εψαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εκτός
εάν η συζήτηση της αγωγής έχει ήδη ματαιωθεί,
οπότε η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

2.Στηνπερ. α)τηςπαρ. 3του άρθρου Ιίότουν.
4842/2021 απαλείψονταιοιλέξεις «του άρθρου
591, το δεύτερο εδάιο της παρ. 2», μετά τις

του άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2,

λέξεις «παρ. 8» προστίθενται οι λέξεις «του

η παρ. 4, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 7 και η

άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της Παρ. 2» και
η Παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. α) Το δεύτερο και Τρίτο εδάψιο της παρ. 2

παρ. 8, του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο
636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως

«3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάψιο της παρ. 2, η
παρ. 4, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 7 και η Παρ.
8 του άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της Παρ.

τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται
και στις εκκρεμείς υποθέσεις.
Η παρ. 3 του

άρθρου

633 του

Κώδικα

2 του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α

β)

του

Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το

Κώδικα

Πολιτικής

Δικονομίας,

όπως

τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται

άρθρο 40 του παρόντος, εψαρμόζεται για τις

και στις εκκρεμείς υποθέσεις.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα

διαταγές

πληρωμής

που

ακυρώνονται

Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το

τελεσίδικα μετά από την έναρξη ισχύος του

άρθρο 40 του παρόντος, εψαρμόζεται για τις

παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής

διαταγές

πληρωμής

που

ακυρώνονται

τελεσίδικα μετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής
τους.».

τους. ».

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμισης που
ττροόλέπουν κατάριηση

καταργούμενες διατάξεις

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό Πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Επέρχονται νομοτεχνικές διορθώσεις στον Ποινικά Κώδικα
(ι.46Ι9/2Ο19, ΠΚ), στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (;.462Ο/2Ο19, ΚΠΔ)
και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.503/1985). Ειδικότερα, μεταξύ
άλλων:

1.α. Καθορίζονται οι περιπτώσεις υποχρεωτικής ή μη κλήτευσης του
καταδικασθέντος στη συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης της ποινής
(άρθρα 81, 104Α, 105Α ΠΚ).
β. Επανακαθορίζονται σι προϋποθέσεις για την ανάκληση της υπό όρο
απόλυσης του ανηλίκου (άρθρο 129 ΠΚ).
γ. Τροποποιούνται μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 463 ΠΚ
(επανακαθορισμός της μειωμένης ποινής για κάθειρξη έως δέκα έτη) και
καταργείται η μετατροπή σε μειωμένη ποινή του ποινικού σωφρονισμού που
είχε επιβληθεί σε νεαρούς ενήλικες έως είκοσι πέντε (25) ετών κατά το άρθρο
465 ΠΚ.
2.α. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την άρση της κατάσχεσης από το
δικαστικό συμβούλιο υπό το ενδεχόμενο δήμευσης των κατασχεθέντων
αντικειμένων (άρθρο 269 ΚΠΔ).
β. Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων (και
αναμορφωτικών μέτρων) σε ανήλικο που τέλεσε πράξη η οποία για τον
ενήλικο είναι κακούργημα (άρθρο 287 ΚΠΔ).
Ι

Ορίζεται ότι, μετά την ενημέρωση των διαδίκων από τον εισαγγελέα για
γ.
τη σχετική πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, μετά το πέρας
της κύριας ανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στο συμβούλιο αυτό εντός
της οριζόμενης προθεσμίας (άρθρο 308 ΚΠΔ).

3.

Εισάγονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 116 του ν.4842/2021
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
Β.
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα,

7 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΙΙΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟΙ3
07.122021 14:12

Ιουλία Γ. Αρμάγου

2

