ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΓ΄, 12 Μαρτίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 1
Ορισµός ναρκωτικών
1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια του νόµου αυτού, νοούνται ουσίες µε διαφορετική χηµική δοµή
και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα
και µε κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τη µεταβολή
της θυµικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης, ψυχικής ή και σωµατικής
και ποικίλου βαθµού, καθώς και την ανακούφιση των
χρονίως πασχόντων από τα συµπτώµατα συγκεκριµένης
νόσου, για την οποία αυτές κρίνονται ιατρικά επιβεβληµένες.
2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαµβάνονται ιδίως στους πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, οι οποίοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006
(Α΄103), όπως έχουν τροποποιηθεί µε αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 3459/2006.
3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαµβάνονται τα ακατέργαστα συγκοµιζόµενα προϊόντα που προκύπτουν από
την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L χαµηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και συγκεκριµένα µέχρι 0,2%,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και

Δικαιοσύνης, Διαφάνεις και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των
ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε
σχετικό θέµα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών
µπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να µεταφέρονται από τη
µία κατηγορία στην άλλη ή να µεταβάλονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις της διάθεσής τους, ιδίως σύµφωνα µε
τις διεθνείς συµβάσεις.
Άρθρο 2
Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
1. Η παραγωγή, κατοχή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και µε οποιονδήποτε
τρόπο µεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών του πίνακα Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄103),
είναι αποκλειστικό δικαίωµα του Κράτους, που ασκείται
από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). Η διάθεση αυτών των ουσιών γίνεται µόνο σε εργαστήρια ή νοσοκοµεία για την εκτέλεση εγκεκριµένων προγραµµάτων, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.
2. Η παραγωγή, κατοχή, µεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία γενικά των πρώτων υλών και των έτοιµων
προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς
και η διακίνηση των ουσιών των φαρµακοτεχνικών προϊόντων και των ιδιοσκευασµάτων του πίνακα Β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄103), γίνε-
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ται µόνο πό το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, µε ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια.
3. Η παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια
των ουσιών του πίνακα Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3459/2006 (Α΄103), καθώς και των έτοιµων φαρµακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασµάτων που περιέχουν
τις ουσίες αυτές, γίνεται από νοµικά και φυσικά πρόσωπα µέσω του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών µε ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και ελέγχει τη διαδικασία. Η διάθεσή τους στα φαρµακεία,
στις φαρµακαποθήκες και στα θεραπευτήρια γίνεται µε
ευθύνη και υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισµού
Φαρµάκων.
4. Η παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια
των ουσιών του πίνακα Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3459/2006 (Α΄103), καθώς και των έτοιµων φαρµακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών µε ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια. Η διάθεσή τους στα φαρµακεία, στις φαρµακαποθήκες και στα θεραπευτήρια γίνεται µε ευθύνη και
υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ..
5. Η άδεια για την εισαγωγή και εξαγωγή των ουσιών,
καθώς και των έτοιµων φαρµακοτεχνικών προϊόντων και
ιδιοσκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που υπάγονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 1 χορηγείται
µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.
Άρθρο 3
Πρόδροµες ουσίες
1. Πρόδροµες ουσίες παρασκευής ναρκωτικών αποτελούν οι ουσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι
κατηγορίες 1, 2, 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 273/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 47) και
στο Παράρτηµα κατηγορίες 1, 2, 3 του Κανονισµού (ΕΚ)
111/2005 του Συµβουλίου (L 22).
2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διαµετακόµιση, παραγωγή,
παρασκευή, προµήθεια, αποθήκευση, κατοχή, πώληση,
διάθεση και διανοµή των πρόδροµων ουσιών, καθώς και
τα απασχολούµενα µε αυτές πρόσωπα ή επιχειρήσεις, υπόκεινται στον έλεγχο του Κράτους. Ως αρµόδια αρχή
θεωρείται για το σκοπό αυτόν η τελωνειακή υπηρεσία µε
τη συνδροµή συναρµόδιων αρχών κατά περίπτωση. Για
τις ουσίες της κατηγορίας 1 συναρµόδια αρχή είναι ο
Ε.Ο.Φ. και για τις ουσίες των κατηγοριών 2 και 3 το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Επί παραβάσεων επιβάλλονται
οι ποινές που προβλέπονται από τον Τελωνειακό Κώδικα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας µπορεί να προστίθενται, αφαιρούνται ή µεταφέρονται ουσίες από τη µία κατηγορία στην άλλη σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να ρυθµίζονται οι διαδικασίες διακίνησης και ελέγχου των πρόδροµων ουσιών, καθώς επίσης να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. για την κατηγορία 1 και του Γενικού
Χηµείου του Κράτους για τις κατηγορίες 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άρθρο 4
Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών
Τον έλεγχο και την εποπτεία επί των ναρκωτικών ασκεί το Υπουργείο Υγείας.
Άρθρο 5
Επιτροπή Ναρκωτικών
1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται Επιτροπή Ναρκωτικών, αποτελούµενη από:
α) τον διευθυντή της Διεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων του Υπουργείου Υγείας, β) έναν εκπρόσωπο του
Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Φ., γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), δ) επτά
καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), ανά έναν µε ειδίκευση στα γνωστικά αντικείµενα
Φαρµακευτικής Χηµείας, Φαρµακολογίας, Τοξικολογίας,
Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών και Επιδηµιολογίας, αντίστοιχα , που ορίζονται ύστερα από πρόταση των αρµόδιων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., ε) έναν ιατρό µε εξειδίκευση στην ανακουφιστική ιατρική φροντίδα και στ) έναν ανώτερο αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και έναν του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής µε εµπειρία
στα θέµατα ναρκωτικών. Για κάθε µέλος της Επιτροπής
ορίζεται και ένας αναπληρωτής. Η θητεία της Επιτροπής
είναι διετής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγονται και
ορίζονται ο πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραµµατέας της. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ορίζονται και οι κανόνες
λειτουργίας της Επιτροπής.
3. Η Επιτροπή Ναρκωτικών έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί:
αα) για τα σχετικά µε τα ναρκωτικά θέµατα που προκύπτουν από τις κυρωµένες από την Ελλάδα διεθνείς συµβάσεις ή από αίτηση των αρµόδιων διεθνών οργανισµών
(όπως United Nations Fund for Drug Abuse Control
(UNFDΑC), Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), Ευρωπαϊκή Ένωση), ββ) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή κατεργασίας και εισαγωγής έτοιµων προϊόντων
που περιέχουν ουσίες του άρθρου 1, γγ) για την προσθήκη ή αφαίρεση ουσιών στους πίνακες της παραγράφου 2
του άρθρου 1, για τη µεταφορά από τον ένα πίνακα στον
άλλο ή για τη µεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων της διάθεσής τους σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, δδ) για την τιµή των πωλούµενων από το Κρατικό
Μονοπώλιο ναρκωτικών, εε) για κάθε σχετικό θέµα που
θα ζητήσει ο αρµόδιος Υπουργός ή η Εθνική Επιτροπή
Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των
Ναρκωτικών.
β) Υπολογίζει τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε ναρκωτικές ουσίες και εισηγείται σχετικά µε αυτές, καθώς
και µε τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων ελεγχόµενων
φαρµάκων, όπως καθορίζονται από τον Π.Ο.Υ. στον αρµόδιο Υπουργό.
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Άρθρο 6
Αµοιβή µελών και γραµµατέα
Η αµοιβή των µελών και του γραµµατέα της Επιτροπής
Ναρκωτικών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 7
Καθορισµός προϋποθέσεων διάθεσης
σκευασµάτων και ιδιοσκευασµάτων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 και
22, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί
να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης
των ουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 1 παράγραφος
2 και 3 παράγραφος 1 υπό µορφή σκευασµάτων ή ιδιοσκευασµάτων, οποιασδήποτε φαρµακευτικής µορφής,
καθώς και οι λεπτοµέρειες συνταγογράφησης αυτών, ο
τύπος και το σχήµα της διπλότυπης συνταγής. Για τις ουσίες του πίνακα Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/
2006 (Α΄103), η συνταγή µπορεί να είναι απλή επαναλαµβανόµενη. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα σκευάσµατα ή ιδιοσκευάσµατα που υπάγονται στις κατηγορίες
των Παραρτηµάτων των Κανονισµών του άρθρου 3 παράγραφος 1.
Άρθρο 8
Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών
και παραβάτες αυτών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών
διατάξεων, τιµωρούνται µε πρόστιµο από τριακόσια
(300) µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται
µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από
γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη
παύση εξάσκησης του επαγγέλµατος από δεκαπέντε
(15) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρµακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιµωρούνται οµοίως µε πρόστιµο από τριακόσια (300) µέχρι τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και µε πρόσκαιρο κλείσιµο του φαρµακείου από τρεις (3) ηµέρες
µέχρι έξι (6) µήνες, κατά τις διατάξεις του νόµου περί επιθεωρήσεως των φαρµακείων.
Άρθρο 9
Χορήγηση ναρκωτικών από φαρµακοποιούς
1. Απαγορεύεται στους φαρµακοποιούς η χορήγηση
ναρκωτικών φαρµάκων για ηµερήσια χρήση σε ποσότητα
ανώτερη της επιτρεπόµενης από την ελληνική φαρµακοποιία ηµερήσιας δόσης, και αν ακόµη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Σε
εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και µέχρι την
έκδοση της ανωτέρω αδείας είναι δυνατή η χορήγηση σε
χρονίως πάσχοντες για την ανακούφιση των συµπτωµά-

των της νόσου από την οποία πάσχουν, ναρκωτικών
φαρµάκων για ηµερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη
της επιτρεπόµενης από την Ελληνική Φαρµακοποιία ηµερήσιας δόσης, µε την προσκόµιση πρωτότυπης ιατρικής
συνταγής.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, οι φαρµακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρµακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιµωρούνται µε τις ποινές που
προβλέπονται από το νόµο περί επιθεωρήσεως φαρµακείων. Οι σχετικές αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποινή προστίµου, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και στο Τµήµα Δηµόσιας Ασφάλειας του τόπου όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιµωρήθηκαν δύο φορές
διώκονται και ποινικώς και τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
Άρθρο 10
Προµήθεια ναρκωτικών
Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας να προβαίνει στην
προµήθεια της απαιτούµενης ποσότητας των ναρκωτικών και των σκευασµάτων αυτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις κρατικές προµήθειες,
µετά από γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 5.
Άρθρο 11
Κατεργασία ναρκωτικών
Η λειτουργία εργοστασίων που κατεργάζονται προϊόντα και σκευάσµατα ναρκωτικών, επιτρέπεται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Τα
εργοστάσια αυτά διευθύνονται από φαρµακοποιό ή χηµικό και υπόκεινται στο διαρκή έλεγχο της επιθεώρησης
των φαρµακείων. Εκτός από το διαρκή αυτόν έλεγχο επιθεωρούνται πριν από την έναρξή τους και µετά, κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας τους, τουλάχιστον δύο φορές
το έτος, από επιτροπή απαρτιζόµενη: α) από τον επιθεωρητή των φαρµακείων και β) από έναν τεχνικό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, µε υπόδειξη της Επιτροπής
Ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά που παράγονται από τα εργοστάσια αυτά ή τα φαρµακευτικά σκευάσµατα αυτών φυλάσσονται µέχρι την παράδοση µέσα στο εργοστάσιο
για αποκλειστική χρήση του Κράτους. Η πώληση προς
άλλον ή η εξαγωγή τους µε οποιονδήποτε τρόπο από το
εργοστάσιο συνιστά κατά περίπτωση τα εγκλήµατα των
άρθρων 20, 22 και 23 και τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες στα άρθρα αυτά ποινές.
Άρθρο 12
Φαρµακευτικά σκευάσµατα οπίου
Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα του οπίου, όπως τα
βάµµατα, µπορεί να παρασκευάζονται και εντός των
φαρµακείων προς χρήση αυτών. Τα σκευάσµατα αυτά
παρασκευάζονται από το όπιο που χορηγείται από το
Μονοπώλιο του Κράτους και αναγράφονται κατά την ηµέρα της παρασκευής σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται προς τούτο στα φαρµακεία και υπόκειται στον έλεγχο της επιθεώρησης των φαρµακείων.
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Άρθρο 13
Πώληση ναρκωτικών
1. Η πώληση ναρκωτικών από το Κράτος ανατίθεται
στην Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια της αρµόδιας διεύθυνσης των Περιφερειών, η
οποία τις διαβιβάζει στο Υπουργείο συνοδευόµενες µε
γνώµη της. Η πώληση επιτρέπεται µόνο στα φαρµακεία,
νοσοκοµεία, κλινικές και ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρµακεία, ύστερα από άδεια του Υπουργείου
Υγείας, η οποία εκδίδεται µε σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών και εµφανίζει την ποσότητα από κάθε είδος, η οποία κάθε έτος θα επιτρέπεται να αγορασθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες καθενός από τους ανωτέρω.
2. Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα του οπίου κατασκευάζονται στα φαρµακεία, είτε για ίδια χρήση κάθε φαρµακείου είτε και για µεταπώληση σε άλλα φαρµακεία, νοσοκοµεία, κλινικές ή ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρµακεία.
3. Η πώληση των ναρκωτικών από τα φαρµακεία στο
κοινό επιτρέπεται µόνο µε πρωτότυπες ιατρικές συνταγές, στις οποίες αναγράφεται ο λόγος χορήγησής τους.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις φαρµακοποιών
1. Οι φαρµακοποιοί οφείλουν να φυλάσσουν τις συνταγές, µε βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά
φάρµακα, τουλάχιστον για µία τριετία, χωριστά από τις
λοιπές συνταγές και σε δέσµες που περιλαµβάνουν τις
συνταγές ενός τριµήνου. Οφείλουν επίσης να αναγράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν από
το Υπουργείο Υγείας, τα ποσά τα οποία έχουν καταναλωθεί κατά το τέλος κάθε τριµήνου, µε άθροιση των αναγραφόµενων στις συνταγές, καθώς και εκείνων τα οποία
χωριστά καταναλώθηκαν για κάθε παρασκευή φαρµακευτικού σκευάσµατος.
2. Οι φαρµακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η
ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του
έτους και οι προµήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια
του έτους, β) το άθροισµα των ναρκωτικών που δόθηκαν
κατά το έτος αυτό µε συνταγές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρµακευτικών
σκευασµάτων. Οι καταστάσεις που στάλθηκαν από τα
φαρµακεία υποβάλλονται από τις ως άνω αρµόδιες υπηρεσίες, µε αντίστοιχες συνοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε έτους ανυπερθέτως.
3. Στους φαρµακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο αυτό
τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νόµου περί επιθεωρήσεως φαρµακείων.
Επίσης επιβάλλεται ποινή, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, στους φαρµακοποιούς ή διευθυντές φαρµακείων, οι
οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν άτακτα το βιβλίο που ορίζεται από το όρθρο αυτό ή δεν φυλάσσουν τις συνταγές
των ιατρών µε τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά.

Άρθρο 15
Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών
και επιβολή προστίµων
1. Οι διευθυντές κλινικών, νοσοκοµείων, όπως και οι
ιατροί των χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρµακεία, αναγράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, αριθµηµένο κατά σελίδες
και µονογραφηµένο από τον ειρηνοδίκη του τόπου της
κατοικίας, ηµερολογιακώς και ονοµαστικώς, τα ναρκωτικά που καταναλώθηκαν για κάθε άρρωστο. Κατά το τέλος κάθε τριµήνου αναγράφουν το άθροισµα των ναρκωτικών που καταναλώθηκαν κατά το προηγούµενο εδάφιο
και ιδιαίτερα για καθένα από αυτά, στο βιβλιάριο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο δίδεται σε αυτούς δωρεάν,
µε την άδεια που τους χορηγήθηκε από το Υπουργείο. Επίσης, στέλνουν τριµηνιαία κατάσταση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία τις αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας µε συνοπτικές καταστάσεις
που συντάσσονται από αυτήν µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε τριµηνίας.
2. Στους διευθυντές κλινικών και νοσοκοµείων και
στους ιατρούς, που έχουν άδεια προµήθειας ναρκωτικών, οι οποίοι δεν υποβάλλουν τις τριµηνιαίες καταστάσεις µέσα στην οριζόµενη προθεσµία ή δεν αναγράφουν
στο πιο πάνω βιβλίο τα ναρκωτικά που διατέθηκαν στους
ασθενείς, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ., ποινή προστίµου µέχρι τριακόσια (300) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, από τετρακόσια (400) µέχρι χίλια (1.000) ευρώ.
3. Τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στην
προηγούµενη παράγραφο µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, ύστερα από γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
Άρθρο 16
Καθορισµός τιµής ναρκωτικών
Η τιµή των ναρκωτικών που πωλούνται από το Κράτος
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Η τιµή αυτή δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τα έξοδα προµήθειας και διαχείρισης. Η τιµή των ναρκωτικών που χορηγούνται στο κοινό µε ιατρικές συνταγές, καθορίζεται
σύµφωνα µε την ισχύουσα διατίµηση.
Άρθρο 17
Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών
Η τελωνειακή φύλαξη των ναρκωτικών προς διαµετακόµιση επιτρέπεται µόνο στο Τελωνείο Πειραιώς και
στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης και µέσα σε ιδιαίτερο χώρο, µε προσκόµιση πιστοποιητικού, που εκδίδεται
από τις αρµόδιες αρχές της χώρας, από την οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, θεωρείται από τις εκεί ελληνικές προξενικές αρχές και αναφέρει ειδικώς: α) ότι τα
ναρκωτικά αυτά πρόκειται να κατατεθούν σε ελληνικό
λιµάνι για διαµετακόµιση, β) το όνοµα και τη διεύθυνση
του αποστολέα και γ) την ποσότητα των αποστελλόµενων για διαµετακόµιση ναρκωτικών.
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Άρθρο 18
Εξαγωγή ναρκωτικών
Για την εξαγωγή από το Τελωνείο Πειραιώς και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης των ναρκωτικών που κατατέθηκαν για διαµετακόµιση σε ξένη χώρα, απαιτείται ειδική άδεια που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, µε
την προσκόµιση άδειας των αρµόδιων αρχών της χώρας,
στην οποία πρόκειται να αποσταλούν τα εν λόγω ναρκωτικά, θεωρηµένης από τις εκεί ελληνικές προξενικές αρχές, η οποία αναφέρει, ότι επιτρέπεται η εισαγωγή των
ναρκωτικών σε αυτήν τη χώρα, ότι αυτά πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, το όνοµα και τη
διεύθυνση του παραλήπτη, την ποσότητα αυτών και την
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να γίνει η εισαγωγή.
Στην άδεια εξαγωγής αναγράφονται: α) ο αριθµός και η
ηµεροµηνία της άδειας εισαγωγής της χώρας στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, β) το όνοµα και η διεύθυνση του εισαγωγέα, καθώς και του εξαγωγέα, γ) η
ποσότητα των εξαγόµενων ναρκωτικών και δ) η προθεσµία µέσα στην οποία, µε βάση την άδεια της εισαγωγής, πρέπει να φθάσουν τα ναρκωτικά στη χώρα στην οποία αποστέλλονται. Αντίγραφο της άδειας αυτής συνοδεύει την αποστολή και άλλο αντίγραφό της αποστέλλεται, από το Υπουργείο που το εξέδωσε, στην επιτόπια
προξενική αρχή της χώρας, η οποία τα εισάγει.
Άρθρο 19
Αποστολή ναρκωτικών διαµέσου της Ελλάδας
και εισαγωγή τους µε δέµατα ή επιστολές
1. Απαγορεύεται η διαµέσου της Ελλάδας αποστολή
ναρκωτικών από κάποια χώρα σε άλλη, είτε αυτά µεταφορτώθηκαν από το πλοίο ή το όχηµα που χρησιµοποιήθηκε είτε όχι, εφόσον δεν προσκοµίζεται αντίγραφο της
άδειας της εξαγωγής από την εξάγουσα χώρα. Στην άδεια αυτή πρέπει να αναγράφεται η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, ο αριθµός και η ηµεροµηνία
της άδειας εισαγωγής, το όνοµα και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, τα ποσά των αποστελλόµενων ναρκωτικών και η προθεσµία εισαγωγής. Αλλαγή
κατεύθυνσης των αποστελλόµενων δια του ελληνικού εδάφους ναρκωτικών επιτρέπεται µόνο µε άδεια του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται µε βάση την αναφερόµενη στο άρθρο 17 άδεια της χώρας εισαγωγής. Στην
άδεια αυτή του Υπουργείου Υγείας αναγράφονται όσα
αναφέρονται στο άρθρο 18.
2. Ναρκωτικά που εισάγονται µε ταχυδροµικά δέµατα
ή µε µορφή επιστολής ή ως δείγµα χωρίς αξία, κατάσχονται και καταστρέφονται σύµφωνα µε το άρθρο 41.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 20
Διακίνηση ναρκωτικών
1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνοµα ναρκωτικά, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών
και µε χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29,
ως έγκληµα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη
µε την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδροµων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαµετακόµιση, η πώληση, η αγορά, η
προσφορά, η διανοµή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η µεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευµένων ειδών µονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η
συγκοµιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της µήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθρόξυλου, καθώς και
οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται
ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της
εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η
διεύθυνση καταστήµατος στο οποίο γίνεται εν γνώσει
του δράστη συστηµατική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηµατοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιµοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής
για τη χορήγηση ναρκωτικών µε σκοπό τη διακίνησή
τους, καθώς και η µεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει µόνο ένα έγκληµα
διακίνησης. Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται
υπόψη το σύνολο των επί µέρους πράξεων διακίνησης,
το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του
ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.
Άρθρο 21
Ιδιαίτερες περιπτώσεις
1. Με ποινή φυλάκισης µέχρι τρία έτη τιµωρείται όποιος:
α) διακινεί µικροποσότητες ναρκωτικών, µε σκοπό να
εξασφαλίσει την κάλυψη των καθηµερινών ατοµικών του
αναγκών χρήσης και είναι εξαρτηµένος,
β) διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος σε οικείους του,
µε σκοπό να καλύψει τις άµεσες ανάγκες χρήσης τους.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προµηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος µέρος της σε
άλλον για δική του αποκλειστική χρήση.
Η κρίση ότι η διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση
από τον τρίτο και από ποσότητα που καλύπτει προσωπικές ανάγκες του δράστη θεµελιώνεται στα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.
Άρθρο 22
Διακεκριµένες περιπτώσεις
1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ τιµωρείται όποιος τελεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παράγραφος 1α:
α) αν είναι υπάλληλος [άρθρο 13 στοιχείο α΄ του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.)], ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του
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ασχολείται µε τα ναρκωτικά και ιδίως µε τη φύλαξή τους
ή τη δίωξη των παραβατών του νόµου αυτού ή ανήκει
στο προσωπικό των καταστηµάτων ή ιδρυµάτων της παραγράφου 2 εδάφιο α΄,
β) για να διευκολύνει ή αποκρύψει τη διάπραξη άλλων
κακουργηµάτων.
2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιµωρείται όποιος
παράνοµα:
α) διακινεί ναρκωτικά σε στρατόπεδα ή άλλους χώρους των ενόπλων δυνάµεων, αστυνοµικά κρατητήρια,
σωφρονιστικά καταστήµατα, καταστήµατα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές µονάδες οποιασδήποτε βαθµίδας, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή άλλες µονάδες κατάρτισης, επιµόρφωσης ή µετεκπαίδευσης, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης
µαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς,
β) ενεργεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και
21 παράγραφος 1α στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 187 και 187Α του
Ποινικού Κώδικα,
γ) είναι υπότροπος: υπότροπος θεωρείται όποιος, χωρίς να έχει κριθεί ως εξαρτηµένος, έχει ήδη καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα διακίνησης ναρκωτικών µέσα στην προηγούµενη δεκαετία,
δ) αναµειγνύει µε οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε
τρόφιµα, ποτά ή άλλα είδη προορισµένα να εισαχθούν
στον ανθρώπινο οργανισµό µε σκοπό τη διάθεσή τους σε
τρίτους,
ε) εκδίδει ως ιατρός συνταγή για τη χορήγηση ναρκωτικών εν γνώσει του ότι δεν υπάρχει πραγµατική και συγκεκριµένη ιατρική ένδειξη ή χορηγεί φάρµακα, τα οποία
περιέχουν µε οποιαδήποτε µορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιµοποιηθούν για παρασκευή ή διακίνηση ναρκωτικών,
στ) χορηγεί ως φαρµακοποιός ή έµπορος φαρµάκων
γενικά, ως διευθυντής, υπάλληλος ή άλλος εργαζόµενος σε φαρµακείο ναρκωτικά, γνωρίζοντας είτε ότι δεν
υπάρχει η κατά τους όρους του νόµου ιατρική συνταγή
είτε ότι η συνταγή δεν είναι προσήκουσα.
3. Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης επιτρέπεται µόνον από: α) Δηµόσιες, ειδικές προς
τούτο µονάδες, στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια,
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη
του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. β) Τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ύστερα από σχετική άδεια που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω από τους οποίους θα χορηγούνται. γ) Από µονάδες
του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε χώρους νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικών νοσοκοµείων, σε
χώρους και υποδοµές των Ενόπλων Δυνάµεων και καταστηµάτων κράτησης, µε τους όρους και προϋποθέσεις
που ορίζουν οι προηγούµενες υπουργικές αποφάσεις.
Με άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, ύστερα από γνώµη
του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
κάθε αναγκαίο θέµα σχετικά: α) µε τον καθορισµό των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκοµείων
και των χώρων και υποδοµών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των καταστηµάτων κράτησης, όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν µονάδες του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και
τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τα νοσοκοµεία ένα-

ντι του Ο.ΚΑ.ΝΑ., β) µε τον τρόπο παραχώρησης της
χρήσης κτιρίων ή και αδόµητων χώρων των παραπάνω
νοσοκοµείων και των νοσοκοµείων των Ενόπλων Δυνάµεων προς τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., γ) µε τους όρους και τις προϋποθέσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης προκατασκευασµένων δοµών του Ο.ΚΑ.ΝΑ., όπου αυτό είναι αναγκαίο, δίχως να απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας,
δ) µε τις κάθε είδους συµβατικές υποχρεώσεις του
Ο.ΚΑ.ΝΑ. από τη χρήση των παραπάνω ακινήτων, ε) µε
την τοποθέτηση στις παραπάνω µονάδες ιατρών από τον
κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας, µετά από αίτηµα του Ο.ΚΑ.ΝΑ., µε
σκοπό την κάλυψη των αναγκών και εφόσον δεν επαρκεί
το ιατρικό προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ..
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να καθορίζονται οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και άλλα σχετικά
θέµατα για την εκτέλεση και εφαρµογή προγραµµάτων
υποκατάστασης από δηµόσιους φορείς.
5. Όποιος χορηγεί ουσίες για υποκατάσταση της εξάρτησης, κατά παράβαση της παραγράφου 3 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, τιµωρείται µε την ποινή
της παραγράφου 1.
6. Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια
κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
ύστερα από γνώµη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ειδικώς
οι ουσίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών αυτών από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς.
Άρθρο 23
Ιδιαίτερα διακεκριµένες περιπτώσεις
1. Με ισόβια κάθειρξη ή µε πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, καθώς και µε χρηµατική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εξακόσιες χιλιάδες
(600.000) ευρώ τιµωρείται ο δράστης των πράξεων των
άρθρων 20 και 22:
α) όταν η πράξη του αφορά ναρκωτικά, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν βαριά σωµατική βλάβη (άρθρο 310
παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα) και είτε προκάλεσαν βαριά σωµατική βλάβη ή θάνατο σε τρίτον είτε προκάλεσαν επικίνδυνη σωµατική βλάβη στην υγεία πολλών
ατόµων,
β) όταν είναι ενήλικος και τελεί τις άνω πράξεις κατ’ επάγγελµα µε σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή µεταχειρίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο κατά την τέλεση των πράξεων αυτών.
2. Με ισόβια κάθειρξη, καθώς και µε χρηµατική ποινή
από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ τιµωρείται ο δράστης των πράξεων των άρθρων 20 και 22:
α) όταν κατ’ επάγγελµα χρηµατοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ’ επάγγελµα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώµενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των
εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ,
β) όταν µετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2168/
1993.
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Άρθρο 24
Πρόκληση και διαφήµιση
1. Όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον στην παράνοµη
χρήση ναρκωτικών ή διαφηµίζει τη χρήση τους ή παρέχει
πληροφορίες για την κατασκευή ή την προµήθειά τους
µε σκοπό τη διάδοσή τους ή προσφέρεται στη διακίνηση
ναρκωτικών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 20, τιµωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή από άλλη διάταξη, µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι
(6) µηνών και χρηµατική ποινή πεντακόσια (500) ευρώ
µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
2. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις της παραγράφου 1
κατ’ επάγγελµα ή µε σκοπό το κέρδος γι’ αυτόν ή τρίτον
τιµωρείται µε ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη.
3. Δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώµης ή επιστηµονικής κρίσης σχετικά µε τα ναρκωτικά.
Άρθρο 25
Οδήγηση µεταφορικών µέσων
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον πέντε (5) µηνών και µε
χρηµατική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, καθώς και µε στέρηση από δύο έως πέντε έτη της άδειας οδήγησης ή του οικείου διπλώµατος ή του πτυχίου ή του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας τιµωρείται όποιος οδηγεί ή κυβερνά οποιοδήποτε
πλωτό, χερσαίο ή εναέριο µεταφορικό µέσο υπό την επίδραση ναρκωτικών.
Αν από την πράξη αυτή προκλήθηκε απλή σωµατική
βλάβη επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
έτους.
Αν προκλήθηκε βαριά σωµατική βλάβη επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.
Αν από την πράξη αυτή προκλήθηκε θάνατος επιβάλλεται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης µέχρι δέκα ετών.
2. Μετά την πάροδο διετίας, το συµβούλιο πληµµελειοδικών, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος, µπορεί
να αποφασίσει για την επανάκτηση της άδειας, µε την
προϋπόθεση ότι έχει υποστεί επιτυχώς τη θεραπεία συντήρησης και απεξάρτησης.
3. Αν ο υπαίτιος της προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 εδάφιο α΄πράξης, παρακολουθεί εγκεκριµένο κατά
νόµο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, τιµωρείται µε τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει.
Άρθρο 26
Ευθύνη και κυρώσεις νοµικών προσώπων
1. Εφόσον οι πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις
των άρθρων 20, 22 και 23, καθώς και οι πράξεις της απόπειρας και συµµετοχής σε αυτές τελέσθηκαν από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί προς όφελος νοµικού προσώπου, ατοµικά ή ως µέλος οργάνου αυτού που κατά το νόµο ή σύµφωνα µε το καταστατικό του ασκεί διευθυντική
εξουσία εντός αυτού και έγκειται, είτε στην εκπροσώπησή του είτε στην άσκηση ελέγχου είτε στη λήψη αποφάσεων στο όνοµα του νοµικού προσώπου, ανεξάρτητα από τις ποινικές ευθύνες των φυσικών προσώπων που είναι φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί των ανωτέρω εγκληµάτων, ή και συνεργοί σε αυτά, στα ως άνω νοµικά πρόσω-

πα επιβάλλονται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών: α) Διοικητικό πρόστιµο από εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
β) Προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής οριστική απαγόρευση άσκησης εµπορικής δραστηριότητας και πρόσκαιρος ή σε περίπτωση υποτροπής, κατά τα άρθρα 88
επ. του Ποινικού Κώδικα, οριστικός αποκλεισµός από
φορολογικά και άλλα ευεργετήµατα, καθώς και από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις. γ) Προσωρινή ή οριστική
παύση της λειτουργίας του καταστήµατος, του γραφείου
ή των εν γένει εγκαταστάσεων που χρησίµευσαν για την
τέλεση του εγκλήµατος.
2. Επίσης επιβάλλεται διάλυση του νοµικού προσώπου
µε δικαστική απόφαση - όπου αυτό προβλέπεται - κατά
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δήµευσης και κατάσχεσης και δήµευσης ναρκωτικών ουσιών των άρθρων 40 και 41, αντιστοίχως.
4. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και όταν φυσικό πρόσωπο παραλείπει από πρόθεση εποπτεία και έλεγχο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, καθιστώντας έτσι δυνατή την τέλεση ποινικών αδικηµάτων
που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 20, 22 και
23 από οποιονδήποτε τρίτο υποκείµενο στην εξουσία
του.
5. Για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο και το ύψος του επιδιωχθέντος ή επιτευχθέντος οφέλους του νοµικού προσώπου.
Άρθρο 27
Ευνοϊκά µέτρα
1. Αν ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των άρθρων
20 έως 22 πριν από την αµετάκλητη καταδίκη του, κρίνεται ότι µε δική του πρωτοβουλία συντέλεσε µε παροχή
πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ή στην ανακάλυψη και σύλληψη διακινητή ναρκωτικών, η δε ευθύνη του
υπαιτίου και η βαρύτητα της πράξης του είναι καταδήλως
µικρότερες από την ευθύνη των προσώπων στην ανακάλυψη και σύλληψη των οποίων συντέλεσε και τη βαρύτητα των πράξεων που τέλεσαν, το δικαστήριο αναγνωρίζει στο πρόσωπό του ελαφρυντική περίσταση. Παράλληλα µπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της
ποινής για διάστηµα από δύο (2) έως είκοσι (20) ετών, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των όρων των άρθρων 99
επ. του Ποινικού Κώδικα.
2. Σε περίπτωση που για την ανακάλυψη ή εξάρθρωση
της εγκληµατικής οργάνωσης ή τη σύλληψη του διακινητή ναρκωτικών, είναι αναγκαία η προσωρινή απoφυλάκιση του ανωτέρω υπαιτίου, το συµβούλιο πληµµελειοδικών µπορεί µε βούλευµα να διατάσσει την προσωρινή αναστολή της ποινικής δίωξης του ανωτέρω και την για ορισµένο χρόνο προσωρινή του απόλυση από τη φυλακή,
προκειµένου να επαληθευτούν οι ανωτέρω πληροφορίες.
3. Αν, µετά την κατά τα άνω αναστολή της ποινικής
δίωξης και αποφυλάκιση του υπαιτίου, προκύψει ότι οι
δοθείσες από αυτόν πληροφορίες δεν ήταν αληθινές ή
ότι δεν επρόκειτο για εγκληµατική οργάνωση διακίνησης
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ναρκωτικών ή για διακινητή ναρκωτικών, το σχετικό βούλευµα ανακαλείται, διατάσσεται και πάλι η φυλάκιση του
υπαιτίου και η ανασταλείσα ποινική δίωξη κατ’ αυτού συνεχίζεται.
4. Για τις χορηγηθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες,
συντάσσεται έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα, η οποία αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τις υποθέσεις
ναρκωτικών εισαγγελέα εφετών κατ’ άρθρο 44 προκειµένου να λάβει γνώση. Η έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα τηρείται σε ειδικό αρχείο της εισαγγελίας, όπου επίσης αποστέλλεται και τηρείται έκθεση της αρµόδιας
αρχής, η οποία προέβη µε βάση τις ανωτέρω πληροφορίες στην εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ή στη σύλληψη διακινητή ναρκωτικών
ουσιών. Των ανωτέρω εκθέσεων λαµβάνουν γνώση µόνο
τα µέλη του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου ή δικαστηρίου τα οποία εξετάζουν και αυτεπαγγέλτως τη χορήγηση ή µη των προβλεπόµενων στις προηγούµενες παραγράφους ευεργετηµάτων. Οι διατάξεις των άρθρων 9 και
10 του ν. 2928/2001 εφαρµόζονται και για τις αξιόποινες
πράξεις του άρθρου 23 του παρόντος.
5. Αν οι όροι της παραγράφου 1 συντρέξουν µετά την
αµετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου, το συµβούλιο πληµµελειοδικών µπορεί να διατάξει την απόλυσή του από τις
φυλακές υπό όρο και χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 28
Πράξεις ελεγκτικών οργάνων
1. Δεν είναι άδικη η πράξη αστυνοµικού, τελωνειακού
υπαλλήλου, υπαλλήλου του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και στελέχους του Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος µε εντολή
του αρµόδιου για τη δίωξη ναρκωτικών προϊσταµένου
του και µε σκοπό την ανακάλυψη ή σύλληψη προσώπου
που διαπράττει έγκληµα από τα αναφερόµενα στα άρθρα
20, 22 και 23, αφού τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου
253Α παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
δρα ως αγοραστής ή µεσολαβητής ή µεταφορέας ή φύλακας ναρκωτικών ουσιών ή µε άλλους τρόπους που δεν
δηµιουργούν ούτε επιτείνουν κινδύνους για τρίτα πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και για τον ιδιώτη που µε αυτόν το
σκοπό τελεί ανάλογες ενέργειες ύστερα από πρόταση
των αρµόδιων, για τη δίωξη ναρκωτικών, υπηρεσιών.
2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ή ο ιδιώτης µπορούν
να ενεργούν τις πράξεις της παραγράφου 1 και να συναλλάσσονται µε συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας,
φορολογικά ή άλλα στοιχεία, καθώς και να διεξάγουν
συναλλαγές επιβαλλόµενες αποκλειστικά από τις ανάγκες της συγκαλυµµένης δράσης. Η διαδικασία για την
έκδοση των στοιχείων συγκάλυψης των ελεγκτικών οργάνων ή του ιδιώτη, η διαδικασία έγκρισης για τη διενέργεια συναλλαγών εκ µέρους τους µε αυτά τα στοιχεία, η
διαδικασία εγκρίσεως των προς διάθεση χρηµατικών ποσών για τις ανάγκες της συγκαλυµµένης δράσης, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας
και Αιγαίου.
3. Εφόσον υφίστανται σοβαρές ενδείξεις σε βάρος συγκεκριµένων προσώπων για την τέλεση εγκληµάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά τα άρθρα 20, 22 και 23

επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, η εκτός
κατοικίας καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων µε συσκευές ήχου ή εικόνας ή µε άλλα ειδικά τεχνικά µέσα, καθώς και η χρησιµοποίηση του υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον των εισαγγελικών, ανακριτικών και δικαστικών αρχών.
Άρθρο 29
Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών
ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής
1. Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, µε οποιονδήποτε τρόπο προµηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε
ποσότητες που δικαιολογούνται µόνο για την ατοµική
του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθµό ή έκταση που δικαιολογούνται µόνο για
την ατοµική του χρήση, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι
πέντε (5) µηνών. Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά χρήσης γίνεται µε συνεκτίµηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας
του συγκεκριµένου ναρκωτικού, σε συνδυασµό µε τη συχνότητα χρήσης, το χρόνο χρήσης, την ηµερήσια δόση
και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του συγκεκριµένου
χρήστη.
2. Ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να κριθεί ατιµώρητος, εάν το δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και την
προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη
ήταν εντελώς περιστασιακή και δεν είναι πιθανόν να επαναληφθεί.
3. Καταδικαστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου δεν καταχωρίζονται στα αντίγραφα
των δελτίων ποινικού µητρώου.
4. Με φυλάκιση µέχρι δύο ετών τιµωρείται όποιος καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιµοποιεί πλαστή ιατρική
συνταγή χορήγησης ναρκωτικών µε σκοπό τη χρήση
τους από τον ίδιο.
Άρθρο 30
Μεταχείριση εξαρτηµένων χρηστών
από ναρκωτικές ουσίες
1. Όσοι απέκτησαν την έξη της χρήσης ναρκωτικών
και δεν µπορούν να την αποβάλουν µε τις δικές τους δυνάµεις, υποβάλλονται σε ειδική µεταχείριση κατά τους
όρους του άρθρου αυτού και των άρθρων 31-35.
2. Η συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου διαπιστώνεται κατά την άσκηση της
ποινικής δίωξης και σε κάθε φάση της ποινικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την αρχή της ηθικής αποδείξεως, όπως ορίζεται από το άρθρο 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
3. Για τη διάγνωση της εξάρτησης ενός προσώπου από
ναρκωτικά συνεκτιµώνται ιδίως ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα στοιχεία: πιστοποιήσεις αναγνωρισµένων
υπηρεσιών απεξάρτησης, χορήγησης υποκαταστάτων ή
ανταγωνιστικών στα οπιοειδή ουσιών, περίθαλψης για
παθήσεις συνδεόµενες µε τη χρήση ουσιών, ψυχολογικά
και κοινωνικά δεδοµένα που αφορούν τον κατηγορούµενο, ευρήµατα εργαστηριακών εξετάσεων που αποκαλύπτουν χρήση ναρκωτικών για µακρόχρονες περιόδους.
Σε κάθε φάση της ποινικής διαδικασίας δύναται να διαταχθεί πραγµατογνωµοσύνη είτε αυτεπάγγελτα είτε µε-
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τά από αίτηµα του κατηγορουµένου, προκειµένου να καθοριστεί αν πράγµατι υπάρχει εξάρτηση, όπως επίσης
και το είδος και η βαρύτητα αυτής. Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήµατος για πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να
αιτιολογείται ειδικά. Η πραγµατογνωµοσύνη συνεκτιµάται µε τα παραπάνω διαγνωστικά κριτήρια. Πίνακας µε
τις υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης διαβιβάζεται ανά έτος
στον αρµόδιο εισαγγελέα µε ευθύνη των Υπουργείων
που τις εποπτεύουν. Οι εργαστηριακές εξετάσεις διενεργούνται από αρµόδια δηµόσια εργαστήρια της χώρας, όπως τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια και τα εργαστήρια
των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και τα εργαστήρια της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Δράστης, στο πρόσωπο του οποίου κατά το χρόνο
της πράξης συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αν είναι υπαίτιος τέλεσης:
α. Των πράξεων του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 παραµένει ατιµώρητος.
β. Των πράξεων του άρθρου 20 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
γ. Των πράξεων του άρθρου 21 παράγραφοι 1 εδάφιο
β΄ και 2 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους.
δ. Των πράξεων του άρθρου 22 τιµωρείται µε πρόσκαιρη κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών.
5. Ο κατά νόµο ποινικός χαρακτήρας των πράξεων που
τελέστηκαν από δράστη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, κρίνεται
µε βάση την απειλούµενη στην παράγραφο 4 στοιχεία
β΄, γ΄ και δ΄ ποινή.
Άρθρο 31
Ειδική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών
στην προδικασία
Σε περίπτωση εγκληµάτων των άρθρων 20 έως 25, 29
και 30 παράγραφος 4, όπως και σε περίπτωση εγκλήµατος που φέρεται ότι τελέστηκε για να διευκολυνθεί η
χρήση ναρκωτικών ουσιών, εφόσον τα εγκλήµατα αυτά
έχουν τελεστεί από πρόσωπο το οποίο απέκτησε την έξη
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν µπορεί να την αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1, τότε:
α) Εάν ο κατηγορούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει εγκεκριµένο κατά νόµο συµβουλευτικό ή
θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή
χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, ο ανακριτής µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα
µπορεί αυτοτελώς ή αντί της προσωρινής κράτησης να
επιβάλει ως περιοριστικό όρο την εισαγωγή του σε εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης.
β) Σε περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης εάν ο
κατηγορούµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να παρακολουθήσει ειδικό συµβουλευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης εντός θεραπευτικών ή ειδικών καταστηµάτων κράτησης ή
καταστηµάτων κράτησης ή τµηµάτων αυτών στα οποία
λειτουργεί τέτοιο πρόγραµµα, υποβάλλεται σε πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας τριών εβδοµάδων. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, ειδική επιτροπή οριζόµενη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αποτελούµενη από το κατά το άρθρο 10 του Σωφρονιστικού Κώδικα

Συµβούλιο Φυλακής, στη σύνθεση του οποίου προστίθενται για τη συγκεκριµένη περίπτωση ο υπεύθυνος του
προγράµµατος σωµατικής αποτοξίνωσης ή ο υπεύθυνος
του προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης του καταστήµατος κράτησης µπορεί να διατάξει την παρακολούθηση ειδικού συµβουλευτικού προγράµµατος ψυχολογικής απεξάρτησης. Ο χρόνος παραµονής στα ανωτέρω αναφερόµενα καταστήµατα υπολογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ή σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή
κατά της ελευθερίας ως χρόνος έκτισης της ποινής.
γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους, το αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο µπορεί, µεταξύ των όρων, να συµπεριλάβει
και την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης του αιτούντος, εφόσον έχει γίνει δεκτός από εγκεκριµένο προς τούτο φορέα.
Άρθρο 32
Έννοµες συνέπειες της συµµετοχής
σε θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης
εκτός καταστηµάτων κράτησης
1. Σε περίπτωση εγκληµάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 31 εκτός των εγκληµάτων του άρθρου 23 και εκτός των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα
187Α, 299, 310 παράγραφος 3, 311, 322, 323, 324, 336
και 380 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά έχουν
τελεστεί από πρόσωπο που συµµετέχει σε εγκεκριµένο
κατά νόµο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα
σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και
σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, τότε:
α) Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µπορεί µε αιτιολογηµένη διάταξή του και µε έγκριση του εισαγγελέα εφετών να αναβάλει για ορισµένο χρόνο την άσκηση ποινικής δίωξης, η οποία µπορεί να παρατείνεται, αν λαµβάνει γνώση από έκθεση ή και εκθέσεις του διευθυντή εγκεκριµένου κατά νόµο συµβουλευτικού ή θεραπευτικού
προγράµµατος σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης,
ότι ο δράστης έχει προσέλθει οικειοθελώς και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την απεξάρτησή του. Αν ο
δράστης ολοκληρώσει µε επιτυχία το θεραπευτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε έγγραφη βεβαίωση και έκθεση του
διευθυντή του προγράµµατος, το συµβούλιο πληµµελειοδικών, µπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη, εφόσον η τελευταία θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επανένταξή του στην κοινωνική ζωή. Τα στοιχεία
που αναφέρονται στις παραπάνω εκθέσεις του διευθυντή θεραπευτικού προγράµµατος είναι απόρρητα και απαγορεύεται η ανακοίνωσή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο το χρήστη ναρκωτικών, που υποβλήθηκε σε θεραπεία, επί ανηλίκου δε στον έχοντα την
επιµέλεια. Το ευεργέτηµα των προηγούµενων εδαφίων
παρέχεται µία µόνο φορά.
β) Ο αρµόδιος εισαγγελέας αναστέλλει µε διάταξή του
την ισχύ εντάλµατος σύλληψης προσώπου, που παρακολουθεί εγκεκριµένο κατά νόµο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς
υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης,
εάν το ένταλµα αυτό αφορά εγκλήµατα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκοµένου στο παραπάνω πρόγραµµα. Στην περίπτωση που έχει διατηρη-
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θεί η ισχύς του µε σύµφωνη γνώµη του προέδρου εφετών ή µε βούλευµα, τότε για την αναστολή αποφασίζει
το συµβούλιο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η κατηγορία.
γ) Το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση αναστέλλει
την εκτέλεση των στερητικών της ελευθερίας και των
χρηµατικών ποινών, προσώπου που παρακολουθεί εγκεκριµένο κατά νόµο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης εκτός
σωφρονιστικών καταστηµάτων µέχρι την ολοκλήρωσή
του, εάν οι ποινές αυτές αφορούν πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τελέστηκαν πριν από
την εισαγωγή του διωκοµένου στο θεραπευτικό πρόγραµµα, εφόσον βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο αυτού
του προγράµµατος η συνεπής παρακολούθησή του εκ
µέρους του διωκοµένου. Η αναστολή αυτή χορηγείται υπό τον όρο συνέχισης της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράµµατος απεξάρτησης και ανακαλείται
σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις και µε διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση των
ανωτέρω ποινών έως ότου εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που υποβάλλεται κατά το προηγούµενο εδάφιο.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χωρήσει βεβαίωση
της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε
δυσµενούς ατοµικού µέτρου και κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού. Για την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου επιµελείται, κατόπιν αιτήσεως του καταδικασθέντος, ο αρµόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου
που εξέδωσε την περί αναστολής απόφαση, ενηµερώνοντας εγγράφως τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της αρµόδιας
ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσµενών
ατοµικών µέτρων και των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται και συνεχίζονται
η τοκογονία ή οι προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού.
2. Σε δράστη που κατηγορείται για εγκλήµατα της παραγράφου 1 και απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν µπορεί να αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις εφόσον έχει ενταχθεί σε εγκεκριµένο
κατά νόµο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα
σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και
σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης:
α) Χορηγείται αναβολή στράτευσης, η οποία διακόπτεται ύστερα από γραπτή βεβαίωση του διευθυντή του θεραπευτικού προγράµµατος ότι ολοκληρώθηκε ή διακόπηκε η θεραπευτική αγωγή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και επί των ανυποτάκτων.
β) Δεν επιτρέπεται η σύλληψη και παραποµπή σε δίκη
για λιποταξία και τα συναφή προς αυτήν εγκλήµατα, καθώς και για τα λοιπά εγκλήµατα κατά της στρατιωτικής
υποχρεώσεως των άρθρων 32-45 του ν. 2287/1995 περί
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
γ) Η συµµετοχή του σε θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης αποτελεί υποχρεωτικό λόγο αναβολής της δίκης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προ-

γράµµατος αναστέλλεται η παραγραφή οποιουδήποτε εγκλήµατος του θεραπευοµένου. Στην περίπτωση αυτή,
οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 113 παράγραφος 3 εδάφιο
α΄του Ποινικού Κώδικα χρονικοί περιορισµοί της αναστολής παρατείνονται κατά τρία (3) έτη. Ως χρόνος θεραπευτικού προγράµµατος θεωρείται και ο εγκεκριµένος
από τον επιστηµονικό διευθυντή του οικείου προγράµµατος κοινωνικής επανένταξης.
3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, εκτός από εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής, να εισέλθει στους χώρους
των παραπάνω θεραπευτικών προγραµµάτων απεξάρτησης, χωρίς γραπτή άδεια του διευθυντή τους. Με βούλευµα του συµβουλίου εφετών, ύστερα από πρόταση
του αρµόδιου εισαγγελέα, µπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και παραποµπή σε δίκη ατόµου που παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι έχει διαπράξει είτε κακούργηµα του
άρθρου 23 είτε κακούργηµα των άρθρων 187Α, 299, 310
παράγραφος 3, 311, 322, 323, 324, 336 και 380 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 33
Έννοµες συνέπειες της ολοκλήρωσης
θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης
εκτός σωφρονιστικών καταστηµάτων
1. Μετά την ολοκλήρωση µε επιτυχία του εγκεκριµένου κατά νόµο συµβουλευτικού ή θεραπευτικού προγράµµατος σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, που
πιστοποιείται εγγράφως από τον επιστηµονικό διευθυντή του οικείου προγράµµατος:
α) Ανεξάρτητα από τους όρους που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα,
αν κάποιος καταδικαστεί για εγκλήµατα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 32 παράγραφος 1, που τελέστηκαν
πριν από την εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραµµα,
η εκτέλεση τόσο της στερητικής της ελευθερίας όσο και
της χρηµατικής ποινής αναστέλλεται υποχρεωτικά για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο από έξι (6) έτη, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο,
οι οποίοι πρέπει να σχετίζονται µε τη διαπίστωση της
διατήρησης της απεξάρτησης. Όσοι έχουν καταδικαστεί
µπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση αναστολής στο
δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Η παραπάνω αναστολή ανακαλείται µόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι της απόφασης. Εάν η αναστολή δεν ανακληθεί η ποινή που είχε
ανασταλεί θεωρείται σαν να µην είχε επιβληθεί.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χωρήσει βεβαίωση
της χρηµατικής ποινής και των εξόδων, µε απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας ΔΟΥ, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσµενούς ατοµικού µέτρου και
κάθε µέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή που
χορηγήθηκε κατά τα ανωτέρω εδάφια ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του Π.Κ.. Εφόσον ο
χρόνος δοκιµασίας παρέλθει επιτυχώς, τα σχετικά χρέη
διαγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο. Για την εφαρµογή της
διάταξης του προηγούµενου εδαφίου επιµελείται, κατόπιν αιτήσεως του καταδικασθέντος, ο αρµόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου που εξέδωσε
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την περί αναστολής απόφαση, ενηµερώνοντας εγγράφως τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΟΥ. Στην
περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσµενών ατοµικών
µέτρων και των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται και συνεχίζονται η τοκογονία ή οι προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού.
β) Ο αρµόδιος εισαγγελέας ζητά από το συµβούλιο
πληµµελειοδικών να µην εγγράφονται σε απόσπασµα ή
αντίγραφο φύλλου ποινικού µητρώου αποφάσεις ή βουλεύµατα για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32,
εκτός από εκείνα που προορίζονται αποκλειστικώς για
χρήση του δικαστηρίου.
γ) Το δικαστήριο αναγνωρίζει ελαφρυντική περίσταση
κατά την επιµέτρηση της ποινής υποχρεωτικά στον δράστη που έχει τελέσει εγκλήµατα από αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 και δυνητικά στις λοιπές περιπτώσεις εγκληµάτων.
2. Όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης εγκεκριµένου
κατά νόµο συµβουλευτικού ή θεραπευτικού προγράµµατος σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα
και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, θεωρείται ότι
κατά την εισαγωγή του για θεραπεία είχε αποκτήσει την
έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
3. Η βεβαίωση σταθεροποίησης και βελτίωσης, συντήρησης ή απεξάρτησης που εκδίδεται από τα εγκεκριµένα
κατά νόµο ειδικά θεραπευτικά προγράµµατα, αποτελεί
πλήρη απόδειξη για κάθε νόµιµη χρήση.
Άρθρο 34
Εισαγωγή σε θεραπευτικό
ή ειδικό κατάστηµα κράτησης
1. Αν καταδικαστεί για πράξη του άρθρου 32 παράγραφος 1 δράστης που κρίθηκε ως εξαρτηµένος και δηλώνει
ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε εγκεκριµένο κατά νόµο
συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής
και ψυχικής απεξάρτησης, διατάσσεται η εισαγωγή του
σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστηµα κράτησης ή σε κατάστηµα κράτησης ή σε τµήµα αυτού στο οποίο λειτουργεί
τέτοιο πρόγραµµα, όπου υποβάλλεται σε πρόγραµµα παρακολούθησης και σωµατικής αποτοξίνωσης διάρκειας
τριών εβδοµάδων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της
παραπάνω φάσης, ειδική επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 31 στοιχείο β΄ µπορεί να διατάξει την παρακολούθηση ειδικού συµβουλευτικού προγράµµατος ψυχολογικής
απεξάρτησης. Ο χρόνος παραµονής στα ανωτέρω καταστήµατα υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης της ποινής.
2. Εάν κρατούµενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη
ισχυριστεί ότι είναι εξαρτηµένος από ναρκωτικά, δηλώνοντας παράλληλα ότι επιθυµεί να συµµετάσχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης, η ειδική επιτροπή του άρθρου 31
περίπτωση β΄ διατάσσει την εισαγωγή του σε πρόγραµµα παρακολούθησης και σωµατικής αποτοξίνωσης εντός
σωφρονιστικού καταστήµατος. Μετά την παρέλευση
τριών εβδοµάδων συνέρχεται η ίδια επιτροπή και, εφόσον διαγνώσει ότι ο κρατούµενος είναι ψυχολογικά εξαρτηµένος από τη χρήση ναρκωτικών, διατάσσει την εισαγωγή του σε συµβουλευτικό πρόγραµµα ψυχολογικής
απεξάρτησης που λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού
καταστήµατος.

3. Εάν σε κατάστηµα κράτησης εφαρµόζεται εγκεκριµένο κατά νόµο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα
και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης, ο κρατούµενος
που το παρακολουθεί δεν µετάγεται σε άλλο κατάστηµα
για όσο χρόνο διαρκεί η συστηµατική παρακολούθηση εκ
µέρους του, εκτός αν παραγγελθεί η µεταγωγή του για
λόγους σχετικούς µε την οµαλή λειτουργία του καταστήµατος κράτησης ή δικαστικούς, οπότε επαναµετάγεται µετά την έκλειψη αυτής της αιτίας. Σε περίπτωση µεταγωγής για λόγους σχετικούς µε την οµαλή λειτουργία
του καταστήµατος κράτησης (άρθρα 72 περίπτωση δ΄και
76 του ν. 2776/1999, Α΄ 291) προτιµάται κατάστηµα όπου αναπτύσσεται εγκεκριµένο συµβουλευτικό πρόγραµµα, εκτός αν επιβάλλεται η µεταγωγή για σοβαρούς
λόγους σε άλλο. Όποιος κρατούµενος έχει κριθεί ως εξαρτηµένος κατά τα οριζόµενα παραπάνω και επιθυµεί
να παρακολουθήσει συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχολογικής απεξάρτησης, πρέπει να διευκολύνεται ή να µετάγεται σε φυλακή όπου λειτουργεί σχετικό πρόγραµµα και παραµένει αν το παρακολουθεί συστηµατικά, εφόσον οι εκάστοτε διαθέσιµοι χώροι το επιτρέπουν.
Άρθρο 35
Απόλυση υπό όρο
1. Όποιος έχει καταδικαστεί για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 σε στερητική της
ελευθερίας ποινή και την εκτίει στη φυλακή, αν παρακολούθησε µε επιτυχία εγκεκριµένο κατά νόµο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης
µε ή χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης και υπάρχει βεβαίωση από αναγνωρισµένο
θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης που λειτουργεί εκτός του σωφρονιστικού καταστήµατος ότι γίνεται αποδεκτός σε αυτό, µπορεί να απολυθεί µε βούλευµα του
συµβουλίου πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής και πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα,
µε τον όρο παρακολούθησης του οικείου προγράµµατος
και εφόσον έχει εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) της ποινής. Οι υπεύθυνοι του
προγράµµατος έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν
την πρώτη ηµέρα κάθε δεύτερου µήνα τη δικαστική αρχή
και να συµπληρώνουν ειδικό δελτίο, στο οποίο αναφέρεται ρητά η συνεχής παρακολούθηση, η συναφής πρόοδος, η σταθεροποίηση και η επιτυχής ολοκλήρωσή του.
Η αδικαιολόγητη διακοπή της παρακολούθησης του προγράµµατος αναφέρεται άµεσα στον αρµόδιο εισαγγελέα
πληµµελειοδικών και το συµβούλιο πληµµελειοδικών
προχωρεί σε ανάκληση της απόλυσης.
2. Όποιος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε έγκληµα και υποβάλλεται σε συµβουλευτικό
ή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης κατά την προηγούµενη παράγραφο, µπορεί µε
βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών του τόπου
της κράτησης, ύστερα από γνώµη της οικείας ειδικής επιτροπής του άρθρου 31 στοιχείο β΄, να απολυθεί υπό όρο και πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου που ορίζεται
στα άρθρα 105 και επόµενα του Π.Κ., εφόσον έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία το πρόγραµµα απεξάρτησης. Το
συµβούλιο µπορεί να επιβάλει στον απολυόµενο την υ-
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ποχρέωση να εµφανίζεται ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα σε ειδικό θεραπευτικό κατάστηµα απεξάρτησης και
να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Αν από αυτές αποδειχθεί
ότι ξανάρχισε τη χρήση ναρκωτικών ή αν αρνείται ή παραλείπει να εξετάζεται, το ειδικό θεραπευτικό κατάστηµα υποχρεούται να ειδοποιεί τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, οπότε ανακαλείται η απόλυση µε βούλευµα του
συµβουλίου πληµµελειοδικών.
3. Ο χρόνος παραµονής στο εγκεκριµένο κατά νόµο
θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης σε κάθε περίπτωση θεωρείται ως χρόνος έκτισης ποινής.
4. Εφόσον εκείνος που καταδικάστηκε έχει απολυθεί
υπό όρο, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση εγκεκριµένου θεραπευτικού προγράµµατος, η καταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 32,
καθώς και το βούλευµα που διατάσσει την απόλυση κατά
τις προηγούµενες παραγράφους αναγράφεται µόνο στα
αντίγραφα ποινικού µητρώου που προορίζονται για δικαστική χρήση.
5. Όποιος καταδικάστηκε για έγκληµα του άρθρου 23
σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, µπορεί να απολυθεί υπό τον
όρο της ανάκλησης εφόσον έχει εκτίσει τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη. Στον κατάδικο αυτόν δεν µπορεί να χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο αν δεν έχει παραµείνει στο
κατάστηµα κράτησης για χρονικό διάστηµα είκοσι ετών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 36
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος
1. Σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για εγκλήµατα των άρθρων 20, 22, 23, 24 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο και 25 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο, το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει την απαγόρευση άσκησης
του επαγγέλµατος του δράστη για ένα (1) µέχρι πέντε
(5) έτη, εφόσον κρίνει ότι η παράβαση έχει σχέση µε το
επάγγελµά του. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν
παραλλήλως.
2. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλµατος αρχίζει από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.
Αν εκτός από την ποινή έχει επιβληθεί και µέτρο ασφαλείας, η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του µέτρου. Η
απαγόρευση λήγει και πριν από τον οριζόµενο από την
απόφαση χρόνο, εφόσον ο δράστης ολοκληρώσει εγκεκριµένο κατά νόµο, συµβουλευτικόή θεραπευτικό πρόγραµµα σωµατικής αποτοξίνωσης µε ή χωρίς υποκατάστατα και σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης.
3. Η απαγόρευση της άσκησης επαγγέλµατος συνεπάγεται και την παύση της λειτουργίας του καταστήµατος
ή γραφείου, για ίσο χρονικό διάστηµα, αν η άσκηση του
επαγγέλµατος αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία τους.
4. Για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση άσκησης του
επαγγέλµατος, εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί δεν
µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα αυτό ούτε προσωπικώς, ούτε µέσω άλλου ή για λογαριασµό τρίτου. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους και µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 37
Περιορισµοί διαµονής
Σε κάθε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για
τέλεση εγκληµάτων των άρθρων 20, 22, 23, 24 παράγρα-

φος 2 και 25 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο, το δικαστήριο, αν κρίνει ότι η διαµονή του καταδικασµένου σε ορισµένους τόπους δηµιουργεί κινδύνους για τον ίδιο ή για
τρίτους, µπορεί να διατάξει την απαγόρευση της διαµονής του στους τόπους αυτούς για χρονικό διάστηµα ενός (1) µέχρι πέντε (5) ετών.
Άρθρο 38
Εκτέλεση µέτρου περιορισµού διαµονής
1. Ο περιορισµός διαµονής του προηγούµενου άρθρου
εκτελείται µε την επιµέλεια του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου διαµονής του καταδικασµένου, µέσω
των αστυνοµικών αρχών. Ο εισαγγελέας µπορεί να επιτρέψει την άρση του περιορισµού διαµονής για σύντοµα
χρονικά διαστήµατα και για την εκπλήρωση προσωπικών
ή οικογενειακών αναγκών του καταδικασµένου.
2. Το τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου διαµονής
του καταδικασµένου µετά τη συµπλήρωση έξι (6) µηνών
µπορεί να άρει τους περιορισµούς διαµονής ή να µειώσει
τη διάρκειά τους, ύστερα από αίτηση του καταδικασµένου ή αιτιολογηµένη έκθεση του εισαγγελέα του τόπου
διαµονής του.
Άρθρο 39
Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες
1. Σε ανήλικους ή σε νεαρούς ενήλικες που τέλεσαν
πράξεις προβλεπόµενες στον παρόντα Κώδικα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 έως 133 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον είναι ευµενέστερες γι’ αυτούς.
2. Σε ανήλικους οι οποίοι κρίνονται ποινικώς υπεύθυνοι κατά το άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα: α) για πράξεις οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 20, 21, 22, 24,
25 του παρόντος ή β) για τις πράξεις που προβλέπονται
στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος, εφόσον έχουν κριθεί εξαρτηµένοι από ναρκωτικά, µπορεί να επιβάλλεται αντί της ποινής η παρακολούθηση ειδικού προγράµµατος απεξάρτησης ανηλίκων.
3. Το παραπάνω µέτρο µπορεί επίσης να επιβάλλεται
σε δράστες ηλικίας 18-21 ετών, οι οποίοι εµπίπτουν στις
προβλεπόµενες στην προηγούµενη παράγραφο κατηγορίες.
4. Η παραµονή των παραπάνω στο ειδικό πρόγραµµα
δεν µπορεί να παρατείνεται πέραν του 25ου έτους της ηλικίας τους. Αν ως τότε ο παρακολουθών το πρόγραµµα
δεν το έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, µετάγεται στα γενικά σωφρονιστικά καταστήµατα. Ο χρόνος παραµονής
του στα καταστήµατα όπου εκπονούνται τα παραπάνω
προγράµµατα λογίζεται ως χρόνος έκτισης ποινής.
Άρθρο 40
Δήµευση
Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων
20, 22 και 23 του παρόντος το δικαστήριο, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατάσσει τη δήµευση όλων των πραγµάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιµήµατός τους, των
κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν µε το τίµηµα αυτό ή από την αποδοχή και διάθεσή τους, καθώς και των
µεταφορικών µέσων και όλων των αντικειµένων, τα οποία χρησίµευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της
πράξης είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συµµετόχους. Κατά τα λοιπά ισχύ-
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ουν οι ρυθµίσεις της Σύµβασης Ηνωµένων Εθνών κατά
της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε µε το ν. 1990/1991
(Α΄ 193) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 της Σύµβασης αναφορικά µε τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων. Όσα
από τα τεχνικά µέσα που δηµεύονται µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση κρίνονται ως άκρως απαραίτητα για την
κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών αποδίδονται, κατά προτίµηση, στις υπηρεσίες που ενήργησαν την κατάσχεση, ύστερα από αίτηµα των Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι Υπηρεσίες που διενήργησαν
την κατάσχεση.
Άρθρο 41
Κατάσχεση και δήµευση ναρκωτικών
1. Τα ναρκωτικά κατάσχονται και δηµεύονται σε κάθε
περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, καθώς και
στην περίπτωση µη άσκησης ποινικής δίωξης ή αποχής
για οποιονδήποτε λόγο από αυτήν, τη δήµευση διατάσσει το συµβούλιο πληµµελειοδικών.
2. Η επιβληθείσα κατάσχεση, καθώς και η ιδιότητα των
κατασχεθέντων ως ναρκωτικών γνωστοποιείται αµέσως
από τον αρµόδιο ανακριτή ή τους κατά το άρθρο τούτο
ανακριτικούς υπαλλήλους στον κατηγορούµενο, στον
κύριο και στον κάτοχο των κατασχεθέντων ναρκωτικών.
Συγχρόνως καλούνται οι ανωτέρω να δηλώσουν στον
γνωστοποιούντα αν αµφισβητούν την ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών ή τον παράνοµο χαρακτήρα
της κατοχής τους. Για όλα αυτά γίνεται ρητή αναφορά
στην έκθεση κατασχέσεως ή σε χωριστή έκθεση, την οποία υπογράφουν και εκείνοι στους οποίους γίνεται η
γνωστοποίηση. Στην ίδια έκθεση γίνεται µνεία και της
αµφισβήτησης της ιδιότητας των κατασχεθέντων ως
ναρκωτικών. Η αµφισβήτηση αυτή µπορεί να γίνει και µε
έγγραφη δήλωση, εντός δέκα ηµερών από την ηµέρα
της γνωστοποίησης. Δείγµα των κατασχεθέντων ναρκωτικών αποστέλλεται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας ή στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους ή σε κάποιο από τα παραρτήµατά
του για εξέταση και έρευνα της φύσης ως ναρκωτικών,
καθώς και του προσδιορισµού της περιεκτικότητάς τους
σε ναρκωτική ουσία.
3. Αν δεν υπάρξει αµφισβήτηση κατά τα αναφερόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο, τα ναρκωτικά αυτά καταστρέφονται µε το πέρας της ανάκρισης, αφού κρατηθεί ποσότητα επαρκής για τρία δείγµατα προς διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης, καθώς και ο απαραίτητος αριθµός συσκευασιών των ναρκωτικών που καταστρέφονται, για τη διεξαγωγή ερευνών. Η καταστροφή πρέπει
να γίνεται εντός δέκα ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας αµφισβήτησης.
4. Αν υπάρξει αµφισβήτηση, οι κατασχεθείσες ουσίες
φυλάσσονται µέχρι της καταστροφής τους ή της απόδοσής τους στον κύριο ή τον κάτοχό τους από την αρµόδια
για τη φύλαξη αρχή. Αµέσως µόλις περιέλθει στον εισαγγελέα ή τον ανακριτή η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, για το αν τα κατασχεθέντα είναι ναρκωτικά, ο εισαγγελέας εισάγει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του ανακριτή, την υπόθεση στο συµβούλιο πληµµελειοδικών, στο οποίο καλούνται πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες να παραστούν ο κατηγορούµενος και

κάθε άλλος ενδιαφερόµενος, εκτός αν είναι άγνωστος ή
απουσιάζει ή δεν είναι για κάποιον άλλο λόγο εφικτή η
κλήτευσή του. Το συµβούλιο αποφαίνεται αµετάκλητα
για την καταστροφή ή απόδοση των ουσιών που κατασχέθηκαν, µπορεί δε να διατάξει και νέα πραγµατογνωµοσύνη. Αν διατάχθηκε καταστροφή, αυτή γίνεται αµέσως µετά την κοινοποίηση του βουλεύµατος στον εισαγγελέα και πάντως το αργότερο εντός των επόµενων δέκα (10) εργάσιµων ηµερών. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και ιδίως εάν πρόκειται για κατάσχεση αυτοφυών φυτών ινδικής κάνναβης και υπνοφόρου µήκωνος,
η καταστροφή τους µπορεί να διαταχθεί µε κοινή διάταξη των αρµόδιων εισαγγελέα και ανακριτή και να πραγµατοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν.
5. Το δικαστήριο διατάσσει σε κάθε περίπτωση την καταστροφή των ναρκωτικών, αν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έγινε ή δεν διατάχθηκε σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους. Η καταστροφή γίνεται ενώπιον επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών και µετέχουν οι προϊστάµενοι της διωκτικής
αρχής που ενήργησε την προανάκριση και της αρµόδιας
υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας ή αναπληρωτές
τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται τα
µέσα, ο τρόπος και ο τόπος όπου θα γίνεται η καταστροφή, η φύλαξη συσκευασιών, αν αυτό ενδείκνυται για την
έρευνα, η εξαίρεση ποσοτήτων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για θεραπευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς,
καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
6. Από τις κατασχεθείσες ποσότητες δεν καταστρέφονται εκείνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι για τη διατήρηση
και χρήση των ποσοτήτων αυτών, εφόσον είναι αξιοποιήσιµες σε αυτούσια µορφή, για θεραπευτικούς σκοπούς
σε δηµόσια νοσοκοµεία ή εγκεκριµένα θεραπευτικά προγράµµατα. Η διάθεση προς τα δηµόσια νοσοκοµεία ή εγκεκριµένα θεραπευτικά προγράµµατα γίνεται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου φύλαξής
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
Προανάκριση
1. Η αστυνόµευση για τη διαπίστωση των παραβάσεων
των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30, ο σχετικός
έλεγχος και η προανάκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 και 243 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(Κ.Π.Δ.) ενεργούνται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και
του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά
το λόγο αρµοδιότητας.
2. Συνιστάται µικτό όργανο αποτελούµενο από προσωπικό των υπηρεσιών της παραγράφου 1 για την αξιοποίηση πληροφοριών και το συντονισµό της δράσης των αρ-
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µόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται
η σύνθεση, η υπαγωγή, οι ειδικότερες αρµοδιότητες και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του οργάνου
της παραγράφου 2.
4. Οι προανακριτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και
του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής µπορούν να καλούν για εξέταση µάρτυρες και να λαµβάνουν
απολογίες κατηγορουµένων για πράξεις του νόµου αυτού, ανεξάρτητα αν οι µάρτυρες ή οι κατηγορούµενοι είναι κάτοικοι της περιφέρειάς τους. Επίσης, µπορούν να
µεταβαίνουν για τη διεξαγωγή των παραπάνω προανακριτικών πράξεων και έξω από την περιφέρειά τους, εφόσον πρόκειται για χώρο εδαφικής αρµοδιότητας του
Σώµατος στο οποίο ανήκουν, ειδοποιώντας αµελλητί και
εγγράφως τον εισαγγελέα εφετών του τόπου, στον οποίο διεξάγεται η προανακριτική πράξη.
5. Αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες παράβασης των άρθρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορεί να
χρησιµοποιείται κάθε κατάλληλο επιστηµονικό µέσο για
τον έλεγχο προς διαπίστωση της απόκρυψης, κατοχής ή
µεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Άρθρο 43
Προδικασία - Αρµοδιότητες
1. Για την εκδίκαση των πράξεων που αναφέρονται
στα άρθρα 20, 22, 24 παράγραφος 2, 25 παράγραφος 1
εδάφιο τέταρτο και 30 παράγραφος 4 περίπτωση δ΄, αρµόδιο είναι το µονοµελές εφετείο, ενώ για την εκδίκαση
των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 είναι το
τριµελές εφετείο. Τα δικαστήρια αυτά συνεδριάζουν σε
ιδιαίτερες δικασίµους κατά τις οποίες προσδιορίζονται
µόνο υποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω εγκλήµατα.
Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών τα ποινικά εφετεία µπορεί να συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των
δικαστικών διακοπών, εκτός από τον Αύγουστο, κατά
τον οποίο µπορεί να συνεδριάζουν αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο.
2. Για τα εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 20,
21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ΄:
α) Η ανάκριση στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανατίθεται αποκλειστικά η ανάκριση µόνο αυτών των εγκληµάτων.
β) Για την επιβολή ή συνέχιση της προσωρινής κράτησης πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνονται υπόψη και τα
στοιχεία από τα οποία προκύπτει αν ο κατηγορούµενος
είναι εξαρτηµένος.
γ) Μόλις περατωθεί η ανάκριση, η δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι δεν πρέπει να την επιστρέψει για να συµπληρωθεί, εισάγει, εφόσον συµφωνεί και ο πρόεδρος εφετών, την υπόθεση στο ακροατήριο µε απευθείας κλήση,
κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο µε απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση µε

πρότασή του στο συµβούλιο εφετών, που αποφασίζει
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 309-315 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Αν κρίνει ότι οι πράξεις έχουν
χαρακτήρα πληµµελήµατος, αποφαίνεται σχετικώς µε
αιτιολογηµένη διάταξη και µε παραγγελία του προς τον
εισαγγελέα πληµµελειοδικών εισάγεται η υπόθεση από
τον τελευταίο στο συµβούλιο πληµµελειοδικών.
3. Σε περίπτωση εισαγωγής µε απευθείας κλήση, για
τη διάρκεια της ισχύος του εντάλµατος σύλληψης και
για τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης του κατηγορουµένου αποφαίνεται µε διάταξή του, κατά της οποίας
δεν χωρεί προσφυγή, ο πρόεδρος εφετών. Για την άρση
ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους, αποφαίνεται το συµβούλιο εφετών.
Αν διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος εντάλµατος σύλληψης, ο εισαγγελέας εφετών µε διάταξή του, της οποίας δεν απαιτείται τοιχοκόλληση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο ως προς τον κατηγορούµενο που φυγοδικεί, µέχρι να προσέλθει ή να συλληφθεί.
4. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγορουµένων, το
συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφανθεί για ποιους δεν
προκύπτουν ενδείξεις και για ποιους πρέπει να κηρυχθεί
απαράδεκτη ή να παύσει η ποινική δίωξη ή να χωριστεί
ως προς αυτούς η υπόθεση. Αν για µερικούς από τους
κατηγορουµένους δεν περατώθηκε η ανάκριση και προβλέπεται ότι η περάτωσή της θα καθυστερήσει, ο ανακριτής, µε διάταξή του που δεν υπόκειται σε προσφυγή,
µπορεί να διατάσσει το χωρισµό ως προς αυτούς και συνεχίζει την ανάκριση για τους λοιπούς κατηγορουµένους.
5. Για τις παραβάσεις του νόµου αυτού ο ανακριτής
µπορεί να µεταβαίνει και να ενεργεί ανακριτικές πράξεις
και έξω από την έδρα του ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια µετά από προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση του
εισαγγελέα εφετών.
6. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές του τόπου της έδρας
ή της πραγµατικής εγκαταστάσεως του νοµικού προσώπου προς όφελος του οποίου διαπράχθησαν αξιόποινες
πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα, έχουν
δικαιοδοσία και αρµοδιότητα διώξεως και εκδικάσεως
των πράξεων αυτών.
Άρθρο 44
Εποπτεία προανάκρισης
και προκαταρτικής εξέτασης
1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τις αναφερόµενες στο άρθρο 42 παράγραφος 1 υπηρεσίες τελεί, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
των άρθρων 33, 34 και 35 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εισαγγελέα
εφετών, η οποία ασκείται από έναν εκ των αντεισαγγελέων εφετών ή των εισαγγελέων πρωτοδικών της περιφερείας του, που ορίζεται από αυτόν.
2. Πέραν των περιπτώσεων του άρθρου 27 παράγραφος 4, ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός ενηµερώνεται εγγράφως για όλες τις αξιοποιήσιµες καταγγελίες
που περιέρχονται στις υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου και αφορούν τη διάπραξη εγκληµάτων, τα οποία προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών.
Μπορεί δε, πέρα από τα προαναφερόµενα καθήκοντά
του, να παραγγέλλει ή να ενεργεί ο ίδιος, κατά την κρίση
του, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για τα παρα-
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πάνω εγκλήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές η σχηµατιζόµενη δικογραφία στην οποία περιλαµβάνονται τα αναγκαία στοιχεία από το παραπάνω έγγραφο, διαβιβάζεται
µετά την περάτωσή της στον αρµόδιο για την ποινική
δίωξη εισαγγελέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Άρθρο 45
Έσοδα
Τα έσοδα από χρηµατικές ποινές ή µετατροπές ποινών, που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων 20,
21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ΄, καθώς
και από δηµεύσεις, εισάγονται στον Προϋπολογισµό
του Κράτους, σε ιδιαίτερο κωδικό αριθµό εσόδου. Με
βάση τα έσοδα αυτά, ύστερα από πρόταση της Εθνικής
Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των Υπουργείων Υγείας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου και διατίθενται για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζεται η κατανοµή των πιστώσεων ανάµεσα στα Υπουργεία του προηγούµενου εδαφίου και κάθε θέµα
σχετικό µε τις πιστώσεις αυτές.
Άρθρο 46
Διάθεση εσόδων
1. Τα ποσά που αποδίδονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου διατίθενται για την
αποκλειστική εξυπηρέτηση των θεραπευτικών προγραµµάτων που λειτουργούν στα καταστήµατα κράτησης.
2. Τα ποσά που αποδίδονται στα Υπουργεία Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου, διατίθενται αποκλειστικά στις αρµόδιες υπηρεσίες για τη
δίωξη των εγκληµάτων της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, για την προµήθεια τεχνικών µέσων, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και τη χρηµατοδότηση της επιχειρησιακής τους δράσης.
3. Τα ποσά που αποδίδονται στο Υπουργείο Υγείας
κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου, διατίθενται
για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των θεραπευτικών
προγραµµάτων και των προγραµµάτων πρόληψης κατά
των ναρκωτικών που λειτουργούν υπό την εποπτεία
του.
Άρθρο 47
Διάθεση ναρκωτικών ουσιών
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Από τις κατασχεµένες ναρκωτικές ουσίες που δηµεύονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύµφωνα µε τα
άρθρα 40 και 41, µπορεί να διατίθενται στις αστυνοµικές

σχολές ή τα παραρτήµατά τους, καθώς και στις Γενικές
Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
στις κατά τόπους αστυνοµικές διευθύνσεις, στο Τµήµα
Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δηµόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Τµήµα Δίωξης
Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και
Λαθρεµπορίου του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του Υπουργείου Οικονοµικών, οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες, αποκλειστικά
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την
κατά τόπο αρµόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από αίτηµα του προϊσταµένου των παραπάνω διωκτικών υπηρεσιών κατά περίπτωση ή της οριζόµενης από τον Υπουργό Οικονοµικών τελωνειακής αρχής που έχει τη διαχείριση των εκπαιδευτικών δειγµάτων ναρκωτικών ουσιών.
Οι όροι φύλαξης και ορθής χρησιµοποίησης αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή ή αντικατάστασή
τους, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείρισή
τους καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ή του Υπουργού Οικονοµικών κατά περίπτωση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τη διάθεση των προαναφερόµενων
ναρκωτικών ουσιών προς εκπαίδευση των αστυνοµικών
σκύλων και των σκύλων ανιχνευτών των τελωνειακών
αρχών, του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Σ.Δ.Ο.Ε. και των εκπαιδευτών και συνοδών
αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 48
Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
κατά των Ναρκωτικών
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, στην οποία προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και αποτελείται από τους:
α) Υπουργό Εξωτερικών,
β) Υπουργό Οικονοµικών,
γ) Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
δ) Υπουργό Εσωτερικών,
ε) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού,
στ) Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων,
ζ) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας,
η) Υπουργό Υγείας,
θ) Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
ι) Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
ια) τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας µέλους της Επιτροπής αυτό αναπληρώνεται από τον κατά σειρά αρµό-
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διο Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργούς ή τον Γενικό
Γραµµατέα ή τον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα του αντίστοιχου Υπουργείου.
3. Στην Διυπουργική Επιτροπή παρίσταται ο κατά το
άρθρο 49 Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των
Ναρκωτικών, µπορούν δε να καλούνται από τον Πρόεδρό
της και να µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, ανάλογα µε
το εξεταζόµενο θέµα, οι άλλοι αρµόδιοι κατά περίπτωση
Υπουργοί ή Γενικοί Γραµµατείς ή Ειδικοί Γραµµατείς. Επίσης, µπορούν να καλούνται εκπρόσωποι Υπουργείων
και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
4. Για την ενεργό συµµετοχή του κοινωνικού συνόλου
στην καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών και
την προστασία των νέων, καθώς και την υποβοήθηση του
έργου της Διυπουργικής Επιτροπής για την έγκριση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών, ο Πρωθυπουργός µπορεί να καλεί εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, επιστηµονικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, επαγγελµατικών και άλλων φορέων
ή άλλων οµάδων της δηµόσιας ζωής προκειµένου να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν την έγκριση του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών.
5. Η Διυπουργική Επιτροπή ως έργο της έχει:
α) την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης, το οποίο
αποτελεί τη συνολική πολιτική καταπολέµησης του προβλήµατος των ναρκωτικών, και στο οποίο θα προβλέπονται και θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις, οι ενέργειες και τα µέτρα, το χρονοδιάγραµµα, η διαθεσιµότητα των πόρων για την κάλυψη αυτών και κάθε άλλο σχετικό µε την επίτευξη και ολοκλήρωση του σχεδίου,
β) το συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης σε όλα τα Υπουργεία και σε όλα τα επίπεδα,
γ) την ανάθεση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης σε εθνικό ή διεθνή φορέα ή επιτροπή, που δεν
συµµετέχει στην υλοποίησή του.
6. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δηµοσίου τοµέα οφείλουν να παρέχουν στη Διυπουργική Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή και ιδίως τις πληροφορίες και τα στοιχεία
που ζητούνται από αυτήν για την εκπλήρωση του έργου της.
7. Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής εξασφαλίζεται από τη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού. Καθήκοντα γραµµατέα της
Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας
του Πρωθυπουργού µε βαθµό Α΄ της Π.Ε. κατηγορίας
που ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του γραµµατέα,
υπάλληλος µε τα ίδια τυπικά προσόντα.
Άρθρο 49
Εθνικός Συντονιστής
για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών
Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, µε θητεία 5 ετών και είναι εξειδικευµένος επιστήµονας εγνωσµένου
κύρους από το χώρο των επιστηµών υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. Προεδρεύει στην,
κατά το άρθρο 50, Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών, εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή όργανα µε συναφές αντικείµενο και δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα πρόεδρος –
διοικητής ή διευθυντής οργανισµού που συµµετέχει

στην ανωτέρω Επιτροπή. Η διοικητική του υποστήριξη ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
Άρθρο 50
Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού
για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών
1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται Εθνική Επιτροπή
Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των
Ναρκωτικών. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού και αποτελείται από είκοσι µέλη. Πρόεδρος
της Επιτροπής ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών και µέλη της οι προϊστάµενοι και οι οριζόµενοι από αυτούς ειδικοί επιστήµονες
των αρµόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων, τα οποία
µετέχουν στη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και ο Πρόεδρος ή οι εκπρόσωποι του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων
Ατόµων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών (Ψ.Ν.Α.), του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.), του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν.) και του
Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, που συνιστάται
µε την παράγραφο 4. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
2. Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, ο σχεδιασµός
και η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, ο
συντονισµός και η προώθηση των αναγκαίων µέτρων,
προγραµµάτων και δράσεων εκ µέρους των συναρµόδιων Υπουργείων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρµογής τους. Οι ανωτέρω φορείς που συµµετέχουν στην Επιτροπή εφαρµόζουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών
µετά την έγκρισή του.
Η Επιτροπή, συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τα Ναρκωτικά, την οποία υποβάλλει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων. Την έκθεση παρουσιάζει στην ως άνω Επιτροπή ο Εθνικός Συντονιστής
σε σχετική ειδική επί του θέµατος συνεδρίασή της, κατά
τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
3. Στα µέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση οποιασδήποτε µορφής.
4. Συνιστάται Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας αποτελούµενο από τις αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που λειτουργούν Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του άρθρου 61 του ν. 3459/2006, καθώς και από τους εγκεκριµένους οργανισµούς ή φορείς που υλοποιούν το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά και καταρτίζουν
προγράµµατα πρόληψης. Το Δίκτυο εκπροσωπείται από
συντονιστική επιτροπή η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας στην οποία µετέχουν από ένας
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.), του Σωµατείου των Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης, καθώς και των εγκεκρι-
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µένων οργανισµών ή φορέων που υλοποιούν το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά και καταρτίζουν προγράµµατα πρόληψης. Αρµοδιότητα της συντονιστικής επιτροπής είναι η εκπροσώπηση του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης στην Εθνική Επιτροπή της παραγράφου 1 και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη
λειτουργία και το έργο της συντονιστικής επιτροπής.
Στα µέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση
οποιασδήποτε µορφής.
Άρθρο 51
Εγκεκριµένοι Οργανισµοί θεραπείας
στο πλαίσιο του ποινικού συστήµατος
Εγκεκριµένοι οργανισµοί ή φορείς για την υλοποίηση
των δράσεων που µνηµονεύονται στα άρθρα 30-35 είναι
οι εξής:
1) Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
2) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
3) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών (Ψ.Ν.Α.)
4) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.).
Άρθρο 52
Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και αποτελείται από καταξιωµένα και αναγνωρισµένα πρόσωπα του οικονοµικού και επιστηµονικού χώρου του ιδιωτικού τοµέα ή της δηµόσιας διοίκησης που
µπορούν µε τις γνώσεις και την πείρα τους να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των σκοπών του
Οργανισµού. Στο επταµελές διοικητικό συµβούλιο υποχρεωτικά µετέχουν ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Δήµων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή οι αναπληρωτές
τους. Από τα υπόλοιπα µέλη πρέπει να είναι ένας πτυχιούχος σχολών επιστηµών υγείας, ένας ανθρωπιστικών
επιστηµών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστηµών νοµικής µε αναγνωρισµένο έργο στον οικείο τοµέα. Στο Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., µπορεί να συµµετέχουν και
µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
ειδικοτήτων σχετικών µε τη δράση και τους σκοπούς του
Οργανισµού, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218) και των άρθρων 5
παρ. 11β και 14 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72).
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι εξειδικευµένος επιστήµονας εγνωσµένου κύρους από το χώρο των επιστηµών
υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών
και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα
από γνώµη της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισµού του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ορίζεται
και το καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισµό. Η θητεία του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. είναι
ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το
υπόλοιπο της θητείας, γίνεται µε την ίδια διαδικασία.
3. Οι αµοιβές και οι κάθε είδους αποζηµιώσεις του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών του
Δ.Σ. ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις
αποδοχές που κάθε φορά λαµβάνουν οι Διοικητές των
Διοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη
είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισµός νέου µέλους, κατά τη διάρκεια
της θητείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το χρόνο µέχρι τη λήξη της
θητείας των λοιπών µελών. Σε περίπτωση που κενωθούν
θέσεις µελών και µέχρι να διορισθούν νέα µέλη, το Δ.Σ.
εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα για τρεις (3) µήνες, εφόσον παραµένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα µέλη του, συµπεριλαµβανοµένων σε αυτά του
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
5. Οι περιορισµοί του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 εξακολουθούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Όλες οι κατά
τα ανωτέρω αµοιβές ή αποζηµιώσεις δεν δύνανται να
καθορίζονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις ισχύουσες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 53
Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Σκοπός του Οργανισµού είναι: α) η συµβολή στο σχεδιασµό, την προώθηση, την εφαρµογή εθνικής πολιτικής
και προγραµµάτων σχετικά µε την πρόληψη της χρήσης
και διάδοσης των ναρκωτικών και τη θεραπεία, την επαγγελµατική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των εξαρτηµένων από φαρµακευτικές ουσίες ατόµων, β) η
συµβολή στη µελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήµατος των ναρκωτικών για τον εντοπισµό των συγκεκριµένων αιτίων που οδηγούν τα άτοµα και ιδίως τους
νέους, στη λήψη ναρκωτικών, καθώς επίσης και η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης - Τράπεζας
Πληροφοριών ως προς την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στη χώρα, γ) η
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, κατά τρόπο ενιαίο και επιστηµονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς
και η ενθάρρυνση, ο συντονισµός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχει σκοπό τη συµµετοχή
στην προσπάθεια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών, δ) η πρόταση και προώθηση αναγκαίων νοµοθετικών, κοινωνικών και άλλων µέτρων για
την πρόληψη και καταστολή του προβλήµατος των ναρκωτικών, ε) η συνεργασία µε αντίστοιχους συντονιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισµούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισµούς, σχετικούς µε την αντιµετώπιση του όλου θέµατος, η µεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και η ενεργός συµµετοχή στις συναντήσεις που αυτοί οργανώνουν, µε στόχο την εναρµόνιση της εθνικής πολιτικής
προς εκείνη των κοινοτικών και διεθνών φορέων και στ)
η σύνταξη εκθέσεων για την κατάσταση του προβλήµατος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία των
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σχετικών εθνικών ερευνών και η κατάρτιση στατιστικών
πινάκων µε ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υποβολή τους στο Υπουργείο Υγείας µαζί µε προτάσεις για τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων.
Άρθρο 54
Πόροι του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
1. Πόρους του Ο.ΚΑ.ΝΑ. αποτελούν:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας.
β) Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, εισφορές
και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού.
γ) Επιχορηγήσεις από Ο.Τ.Α., οργανισµούς και νοµικά
πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία του κράτους, το
ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών που τους εποπτεύουν και Υγείας.
2. Η διαχείριση των πόρων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ελέγχεται απολογιστικά, κατασταλτικά από το Υπουργείο Υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής και ειδικότερα ο τρόπος και τα όργανα άσκησης του ως άνω διαχειριστικού ελέγχου.
Άρθρο 55
Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
1. Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. συνιστάται µία θέση Γενικού Διευθυντή, µε τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται µε δηµόσια προκήρυξη. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι µηνιαίες αποδοχές του. Οι αποδοχές
αυτές δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται σε υψηλότερα
επίπεδα από τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ούτε δύνανται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε ισχύουσες για προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης του
Δηµοσίου. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της
θέσης είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
β) η ευδόκιµη υπηρεσία σε υψηλόβαθµες θέσεις του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και γ) πείρα στο αντικείµενο µε
το οποίο ασχολείται ο Οργανισµός ή εµπειρία στη διοίκηση µεγάλων µονάδων, οργανισµών ή επιχειρήσεων. Ο
Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων
των υπηρεσιών του Οργανισµού και συντονίζει τη δράση
τόσο των κεντρικών υπηρεσιών, όσο και των επί µέρους
µονάδων της αρµοδιότητας του Ο.ΚΑ.ΝΑ..
2. Το προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι επιστηµονικό, διοικητικό, βοηθητικό και εθελοντικό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνώµη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. µπορεί να αποσπώνται σε αυτόν ιατροί του Ε.Σ.Υ. ή και άλλο
προσωπικό των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., µετά γνώµη του
οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η χρονική διάρκεια
της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και µπορεί να ανανεωθεί για ένα (1) ακόµη έτος, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου. Μετά την παρέλευση της διετίας, είναι
δυνατή η µετάταξη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και γνώµη του κατά περίπτωση αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου και του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο χρόνος

της απόσπασης θεωρείται πραγµατική υπηρεσία και ισχύουν και για αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2
του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, µετά γνώµη του διοικητικού
συµβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ο κανονισµός
εσωτερικής λειτουργίας, ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, τα θέµατα που αφορούν το προσωπικό
του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών και κάθε άλλο
συναφές θέµα, εκτός των µισθολογικών, έστω και µε
παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µπορεί να αποσπώνται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπάλληλοι του Δηµοσίου, καθώς και στελέχη των Κέντρων Πρόληψης, ύστερα από
αίτησή τους, για τη στελέχωση του Οργανισµού. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγµατική υπηρεσία
που έχει διανυθεί στην υπηρεσία που ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος και σχετικά µε τις αποδοχές των αποσπασµένων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 4024/2011.
Άρθρο 56
Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι αυτοδιοικούµενο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από
ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο, το οποίο έχει διετή
θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά µέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του
ΚΕ.Θ.Ε.Α., η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωµατικά
µέλη. Τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη είναι ο Πρόεδρος ή µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Δηµόσιας Υγείας
(Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) που προτείνεται από το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή µέλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), που προτείνεται από το Ι.Ε.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου οι εργαζόµενοι
στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
τα µέλη των θεραπευτικών του προγραµµάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των συλλόγων γονέων
και φίλων των θεραπευτικών προγραµµάτων του
ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιµα µέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
2. Σκοπός του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η πρόληψη, η θεραπεία,
η επαγγελµατική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτηµένων από φαρµακευτικές ουσίες ατόµων, η έρευνα και η δηµιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών
στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για
την υλοποίηση του σκοπού του το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ιδρύει συµβουλευτικούς σταθµούς, κέντρα σωµατικής αποτοξίνωσης, θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανένταξης και άλλες ανάλογες µονάδες. Δηµιουργεί αυτοδιαχειριζόµενους συνεταιρισµούς και επιχειρήσεις, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και στηρίζει κάθε είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των
σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτηµένων από φαρµακευτικές ουσίες ατόµων.
3. Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η ετήσια επιχορήγηση
του Κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του
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Υπουργείου Υγείας, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητές του. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συντάσσει
και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας, µέχρι το µήνα
Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης και προϋπολογισµό για το επόµενο έτος. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε
τα εθνικά σχέδια και προγράµµατα δράσης κατά των
ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται µετά από γνώµη του
Διοικητικού του Συµβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., εγκρίνεται ο
κανονισµός προµηθειών του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., έστω και µε παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 3580/2007 (Α΄134), σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
ν. 2286/1995 (Α΄19) όπως ισχύει σήµερα, χωρίς τους περιορισµούς του ν. 4013/2011 (Α΄204). Ο ισολογισµός –
απολογισµός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του
και η εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχεται
από το Υπουργείο Υγείας.
4. Ιατροί του Ε.Σ.Υ., όχι περισσότεροι από πέντε (5),
µπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. από τα νοσοκοµεία
στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας ύστερα από αίτησή τους και σύµφωνη γνώµη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Η χρονική
διάρκεια της απόσπασης είναι διετής, µε δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον ετών. Η απόσπαση διακόπτεται
είτε µε όµοια υπουργική απόφαση, είτε ύστερα από αίτηση του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 είναι δυνατή η
απόσπαση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 57
Ειδικά προγράµµατα απεξάρτησης
στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία
Αττικής και Θεσσαλονίκης
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης υλοποιούνται προγράµµατα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης ατόµων εξαρτηµένων από τα ναρκωτικά και τον αλκοολισµό. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, η κατανοµή
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία και ανάπτυξή τους ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα που
προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Υγείας. Η σύσταση νέων θέσεων κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται µόνο εφόσον καταργούνται ισάριθµες κενές
οργανικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων.
Άρθρο 58
Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος
συµβουλευτικών σταθµών και θεραπευτικών κέντρων
1. Ο προγραµµατισµός για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 διακρίνεται σε τρεις βαθµίδες:
α) πρόληψη - ενηµέρωση
β) θεραπευτική αποκατάσταση
γ) κοινωνική επανένταξη.
2. Αρµόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συµβουλευτικών Σταθµών, Κέντρων
και Θεραπευτηρίων σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης

και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών µονάδων
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισµένων µε το άρθρο 51, είναι το Υπουργείο Υγείας µετά
από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και
Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας, εγκρίνονται τα
προγράµµατα, που εφαρµόζονται στα καταστήµατα κράτησης. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόµων που εισάγονται στα ως άνω προγράµµατα.
3. Με την ίδια διαδικασία και µε τους ίδιους όρους µπορούν να ιδρύουν αντίστοιχες µονάδες που προβλέπονται
στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, και:
α) Δήµοι και Περιφέρειες,
β) κοινωφελή ιδρύµατα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις,
γ) εκκλησιαστικοί φορείς, τη λειτουργία των οποίων αποφασίζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος,
δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
ε) νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
επιδιώκουν αποκλειστικά τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 σκοπούς.
Άρθρο 59
Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουµένων
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δύνανται να ιδρύονται θεραπευτικά καταστήµατα
κράτησης ή τµήµατα καταστηµάτων κράτησης για σωµατική ή ψυχολογική απεξάρτηση κρατουµένων και να συνιστώνται θέσεις για τη στελέχωσή τους.
Άρθρο 60
Προγράµµατα πρόληψης
1. Οι εγκεκριµένοι οργανισµοί ή φορείς για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών καταρτίζουν προγράµµατα για την πρόληψη της διάδοσης και της χρήσης των ναρκωτικών στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης και τα υποβάλλουν για έγκριση
στον Υπουργό Υγείας. Όµοια προγράµµατα µπορεί να
καταρτίζουν και η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ο.Τ.Α., οι
συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και οποιοσδήποτε κρατικός ή ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός φορέας. Τα προγράµµατα αυτά υποβάλλονται για επεξεργασία στην Εθνική
Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών και εγκρίνονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας. Προγράµµατα πρόληψης, που αφορούν µονάδες αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων, εφαρµόζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
2. Με εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και
Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών
προς το Υπουργείο Υγείας παρέχονται οι γενικές κατευθύνσεις για τη σύνταξη των προγραµµάτων και προσδιορίζονται οι στόχοι, η λειτουργία και οι διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησής τους.
3. Η εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη της
διάδοσης και χρήσης ναρκωτικών από οποιονδήποτε φορέα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται
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στην παράγραφο 1 αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του φορέα ή διάλυσης του σωµατείου κατά
άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα.
4. Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του
ν. 3459/2006 είναι εγκεκριµένοι οργανισµοί για την υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 61
Σύµβαση εργασίας
Το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αν ο εργοδότης έγινε υπερήµερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει την πραγµατική απασχόλησή του, καθώς και το
µισθό για το διάστηµα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωµα
να απαιτήσει το µισθό έχει ο εργαζόµενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από
λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται
σε ανώτερη βία.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο.
Ο εργοδότης, όµως, έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από το
µισθό καθετί που ο εργαζόµενος ωφελήθηκε από τη µαταίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 62
Οµοδικία στον Άρειο Πάγο
– Ερηµοδικία – Απαράδεκτη συζήτηση
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 576 ΚΠολΔ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση απλής οµοδικίας, αν κάποιος δεν εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, η υπόθεση χωρίζεται και η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης χωρεί νοµίµως, ως προς όσους εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή έχουν κλητευθεί νοµίµως και κηρύσσεται
απαράδεκτη ως προς τους λοιπούς.»
Άρθρο 63
Στο άρθρο 648 ΚΠολΔ προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ενδίκων
µέσων που αφορούν σε αναπροσαρµογή του µισθώµατος προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η
συζήτηση αυτή, η νέα προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες.»

Άρθρο 64
Μετά το άρθρο 732 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 732Α ως εξής:
«Άρθρο 732Α Προσωρινή απασχόληση εργαζοµένου
Σε περίπτωση υπερηµερίας του εργοδότη ως προς την
αποδοχή της εργασίας του εργαζοµένου το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό µέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζοµένου µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση.»
Άρθρο 65
1. H παράγραφος 3 του άρθρου 580 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, µπορεί να κρατήσει την
υπόθεση και να την δικάσει, αν κατά την κρίση του δεν
χρειάζεται άλλη διευκρίνιση. Στην αντίθετη περίπτωση
παραπέµπει την υπόθεση στο τµήµα που ορίζεται από
τον κανονισµό και, αν πρόκειται για τους λόγους που αναφέρονται στους αριθµούς 1, 2,3, 6 έως 17, 19 και 20
του άρθρου 559, µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση για
περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο ισόβαθµο και οµοειδές προς εκείνο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που
αναιρέθηκε ή στο ίδιο αν είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές. Αν, όµως, αναιρεθεί η απόφαση του
τελευταίου αυτού δικαστηρίου, δεν γίνεται παραποµπή,
αλλά ο Άρειος Πάγος δικάζει αυτός την ουσία της υπόθεσης.»
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 665 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως το εδάφιο τούτο προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4055/2012 (Α΄51) διαγράφονται οι λέξεις «ή κοινοτική».
3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 756 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 17 του ν. 4055/2012
(Α΄51), διαγράφονται οι λέξεις: «την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούµενου δικαιώµατος και».
4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 786 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν ζητείται κατά το νόµο να διοριστούν προσωρινή διοίκηση νοµικού προσώπου ή εκκαθαριστές νοµικού προσώπου ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νοµική
προσωπικότητα, αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του το νοµικό πρόσωπο ή η
εταιρία.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
786 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Το ειρηνοδικείο µπορεί µε αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον να αντικαταστήσει την προσωρινή διοίκηση ή τους εκκαθαριστές για σπουδαίους λόγους.»
6. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 820 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας οι λέξεις «τον κληρονόµο» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «την
κληρονοµία».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 66
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τέλεση της πράξης από µίσος προκαλούµενο λόγω
της φυλής, του χρώµατος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή
του σεξουαλικού προσανατολισµού ή της ταυτότητας
φύλου του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση
και η ποινή δεν αναστέλλεται.»
Άρθρο 67
1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 105 του Ποινικού
Κώδικα, η φράση «ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω,» αντικαθίσταται µε την φράση «ποσοστό αναπηρίας
είναι 67% και άνω,».
2. Το άρθρο 108 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 108
Άρση της απόλυσης
Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα που προβλέπει το άρθρο 109, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκληµα από
δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αµετακλήτως οποτεδήποτε ποινή φυλάκισης ανώτερη από ένα έτος, εκτίει
αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο
της προσωρινής απόλυσης.»
Άρθρο 68
Το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 235
Παθητική δωροδοκία
1. Υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση
τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψή του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που
ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και
υποχρεωτική χρηµατική ποινή ίση µε το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήµατος και µέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήµατος µη αποτιµητού σε χρήµα, η χρηµατική ποινή δεν µπορεί να είναι κατώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
ούτε ανώτερη από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ.
2. Αν η αξία των ωφεληµάτων υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ή αν ο δράστης
έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµικών επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών, καθώς και υποχρεωτική χρηµατική ποινή, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε ανώτερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ.
3. Δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς
έκφραση ευγνωµοσύνης.»

Άρθρο 69
Το άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 236
Ενεργητική δωροδοκία
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή
µε τη µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατα για τον εαυτό του ή για τρίτο, για ενέργεια ή παράλειψή του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται
στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και υποχρεωτική χρηµατική ποινή ίση µε το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήµατος και µέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήµατος µη αποτιµητού σε χρήµα, η χρηµατική ποινή δεν µπορεί να είναι
κατώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
2. Αν η αξία των ωφεληµάτων υπερβαίνει το συνολικό
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, καθώς και υποχρεωτική χρηµατική ποινή, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε ανώτερη
από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»
Άρθρο 70
Το άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 237
Δωροδοκία δικαστή
1. Εκείνος που καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν απαιτήσουν ή δεχθούν δώρα ή άλλα ωφελήµατα που δεν δικαιούνται ή
την υπόσχεση ότι θα τα λάβουν µε το σκοπό να διεξαχθεί ή να κριθεί µια υπόθεση που τους έχει ανατεθεί υπέρ ή εναντίον κάποιου, τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και υποχρεωτική χρηµατική
ποινή ίση µε το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήµατος και
µέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήµατος µη αποτιµητού σε χρήµα, η χρηµατική ποινή δεν µπορεί να είναι κατώτερη από
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
2. Αν η αξία των δώρων ή ωφεληµάτων υπερβαίνει το
συνολικό ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ,
επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, καθώς και υποχρεωτική χρηµατική ποινή, η οποία δεν µπορεί να είναι
κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε ανώτερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. Όποιος για το σκοπό που αναφέρθηκε προσφέρει,
υπόσχεται, διαµεσολαβεί ή δίνει τέτοια δώρα ή ωφελήµατα σε κάποιο από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ή σε
οικείο τους, τιµωρείται:
α) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και υποχρεωτική χρηµατική ποινή ίση µε το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήµατος και µέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήµατος µη αποτιµητού σε χρήµα, η χρηµατική ποινή δεν µπορεί να είναι κατώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
ούτε ανώτερη από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ.
β) Με κάθειρξη µέχρι δέκα ετών αν η αξία των δώρων
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ή ωφεληµάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εκατόν
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, καθώς και υποχρεωτική
χρηµατική ποινή, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη
από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε ανώτερη από
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»
Άρθρο 71
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 334 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται όποιος παράνοµα εισέρχεται ή παραµένει στους προαναφερόµενους χώρους ή καταστήµατα κατά το χρόνο µη
διεξαγωγής της υπηρεσίας µε σκοπό την παρακώλυση
αυτής.»
Άρθρο 72
1. Η παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 380 Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο υπαίτιος της πράξεως αυτής ενήργησε µε καλυµµένα ή αλλοιωµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ή αν έφερε πολεµικό τυφέκιο ή πυροβόλο όπλο
που φέρει φυσίγγιο των 40 χιλιοστών και άνω ή πολυβόλο ή υποπολυβόλο ή χειροβοµβίδα ή εκρηκτικό µηχανισµό ή βαρύ όπλο ή όπλο πυροβολικού, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν από την πράξη προήλθε ο θάνατος κάποιου
προσώπου ή βαριά σωµατική βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου ή αν
ο δράστης έκανε χρήση πολεµικού τυφεκίου ή πυροβόλου όπλου που φέρει φυσίγγιο των 40 χιλιοστών και άνω
ή πολυβόλου ή υποπολυβόλου ή χειροβοµβίδας ή εκρηκτικού µηχανισµού ή βαρέως όπλου ή όπλου πυροβολικού, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»
Άρθρο 73
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν.2168/1993 που προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου
10 του ν. 3944/2011 (Α΄67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος παράνοµα κατέχει ή φέρει πολεµικό τυφέκιο, πολυβόλο, υποπολυβόλο, χειροβοµβίδα, βαρύ όπλο, όπλο πυροβολικού ή µεταφέρει αυτά οπουδήποτε.»

2α. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστάται εννεαµελής επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτροπή αυτή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής
κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος.
2β. Η επιτροπή της παραγράφου 2α συγκροτείται από
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, µέλη ΔΕΠ
Νοµικών Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και δικηγόρους µε εµπειρία και εξειδίκευση σε ζητήµατα
ποινικής δικονοµίας.
3α. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστάται εννεαµελής επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτροπή
αυτή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος.
3β. Η επιτροπή της παραγράφου 3α συγκροτείται από
δικαστικούς λειτουργούς, µέλη ΔΕΠ Νοµικών Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και δικηγόρους µε εµπειρία και εξειδίκευση σε ζητήµατα πολιτικής δικονοµίας.
4α. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστάται εννεαµελής επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί
Δικηγόρων. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτροπή αυτή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος.
4β. Η επιτροπή της παραγράφου 4α συγκροτείται από
τέσσερις δικηγόρους, τους οποίους προτείνει η Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και πέντε δικηγόρους κύρους και µεγάλης εµπειρίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζεται ο χρόνος
περάτωσης του έργου κάθε επιτροπής, καθώς και θέµατα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική µέριµνα και στη διοικητική υποστήριξη αυτών. Για τον ορισµό
των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, µελών
των επιτροπών των παραγράφων 1α, 2α και 3α του παρόντος, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 της παραγράφου 2 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35). Ως
γραµµατείς των επιτροπών των παραγράφων 1α, 2α, 3α
και 4α του παρόντος ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στα µέλη των ως άνω επιτροπών δεν καταβάλλεται
οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωση.

Άρθρο 74
Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη
νέου Ποινικού Κώδικα, νέου Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
και νέου Κώδικα περί Δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

1α. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνιστάται εννεαµελής επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτροπή αυτή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά την
παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος.
1β. Η επιτροπή της παραγράφου 1α συγκροτείται από
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, µέλη ΔΕΠ
Νοµικών Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και δικηγόρους µε εµπειρία και εξειδίκευση σε ζητήµατα
ποινικού δικαίου.

Η περίπτωση β΄ του άρθρου 1 ν. 4022/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. κακουργήµατα τα οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούµενοι από την
ιδιότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων οργανισµών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το κράτος, αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανι-

Άρθρο 75
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σµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι κατά
την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα
του τριµελούς εφετείου και»
Άρθρο 76
H παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Για τα, στο άρθρο 1, αναφερόµενα κακουργήµατα ορίζεται στις Εισαγγελίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς, µε βαθµό αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Η τοποθέτησή τους διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου. Ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς εκτελεί τα καθήκοντά του µε πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από δύο,
τουλάχιστον, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Οι τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις
οικείες Εισαγγελίες, µετά από γνώµη του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς. Το έργο των αρµόδιων για τα εγκλήµατα διαφθοράς Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται µε
πλήρη ή µερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση και ο
συντονισµός των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο
33 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, κατά
τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως των αδικηµάτων αρµοδιότητάς του. Ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς, όταν λάβει την µήνυση, την έγκληση ή την αναφορά για την τέλεση πράξης από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, ενεργεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και παραγγέλλει την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε
κάθε περίπτωση, η προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται για τα ως άνω εγκλήµατα ολοκληρώνεται µέσα σε
προθεσµία δύο µηνών.
β) Όπου στο ν. 4022/2011 ορίζεται «Εισαγγελέας
Πληµµελειοδικών», νοείται ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων
Διαφθοράς και οι συνεπικουρούντες αυτόν εισαγγελείς
ή αντεισαγγελείς.»
Άρθρο 77
Τακτικές άδειες κρατουµένων
Η περίπτωση 1 της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2776/
1999 (Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο κατάδικος έχει εκτίσει το ένα πέµπτο της ποινής
του χωρίς ευεργετικό υπολογισµό ηµερών ποινής λόγω
εργασίας και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον
τρεις µήνες. Σε περίπτωση έκτισης ποινής ισόβιας κάθειρξης, η κράτηση πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον οκτώ έτη. Κατ΄ εξαίρεση, σε αυτόν που καταδικάστηκε σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για παράβαση της
παρ. 2 του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα, τακτικές άδειες χορηγούνται εφόσον έχει εκτίσει τα δύο πέµπτα
της ποινής του χωρίς ευεργετικό υπολογισµό ηµερών
ποινής λόγω εργασίας και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο έτη.

Αν στον κατάδικο έχουν επιβληθεί περισσότερες ποινές κατά της ελευθερίας και δεν έχει γίνει προσµέτρησή
τους σε µια συνολική ποινή, κατά το άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα, για τον υπολογισµό της ποινής που έχει εκτιθεί κατά την έννοια της παρούσας διάταξης, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των επί µέρους ποινών. Σε περίπτωση ποινικού σωφρονισµού, απαιτείται ο εφηβικής ή
µετεφηβικής ηλικίας κατάδικος να έχει εκτίσει το ένα
πέµπτο του περιορισµού που του έχει επιβληθεί χωρίς
ευεργετικό υπολογισµό ηµερών ποινής λόγω εργασίας
και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον τρεις µήνες.
Άρθρο 78
Διαγραφές πειθαρχικών ποινών κρατουµένων
1. Οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε κρατούµενους µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διαγράφονται από το ατοµικό δελτίο πειθαρχικού ελέγχου τους και δεν λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση τακτικής άδειας και απόλυσης υπό όρo, καθώς και για
τη χορήγηση άλλων ευεργετικών µέτρων.
2. Δεν διαγράφονται πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για τα πειθαρχικά παραπτώµατα:
α) που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄και θ΄της παραγράφου 2 και στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 68 του Σωφρονιστικού Κώδικα,
β) από τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 µόνο εκείνα για άσκηση βίας
κατά µελών του προσωπικού του καταστήµατος και
γ) από τα προβλεπόµενα στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68, µόνο εκείνα για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στο κατάστηµα κράτησης.
Άρθρο 79
Δηµοσιοποίηση προσωπικών
δεδοµένων κατηγορουµένων
Η περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄
50), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3471/
2006 (Α΄ 133), όπως εν συνεχεία αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο όγδοο παρ. 3 του ν. 3625/2007 (Α΄ 290) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. "Ευαίσθητα δεδοµένα", τα δεδοµένα που αφορούν
στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη
συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία,
στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Ειδικά για τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες
δύναται να επιτραπεί η δηµοσιοποίηση µόνον από την εισαγγελική αρχή για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο
εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 µε διάταξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο Εφετείο. Η διάταξη
πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογηµένη, να
προσδιορίζει τον τρόπο δηµοσιοποίησης και το χρονικό
διάστηµα που θα διαρκέσει. Η δηµοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσµιακών οµάδων και προς ευχερέστερη πραγµάτωση της αξίωσης
της Πολιτείας για τον κολασµό των παραπάνω αδικηµάτων. Κατά της εισαγγελικής διάταξης επιτρέπεται προσφυγή εντός 2 ηµερών από τη γνωστοποίηση στον κατη-
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γορούµενο ή κατάδικο ενώπιον του Προϊστάµενου της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή του Προϊστάµενου της Εισαγγελίας Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο Εφετείο, ο οποίος αποφαίνεται εντός 2 ηµερών. Μέχρι να αποφανθεί ο αρµόδιος Εισαγγελέας απαγορεύεται η εκτέλεση της διάταξης και η δηµοσιοποίηση δεδοµένων.»
Άρθρο 80
Θέσεις του προσωπικού
των Καταστηµάτων Κράτησης
1. Οι θέσεις του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων:
α) 49 παρ. 2 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), β) 24 παράγραφος 3 του π.δ. 36/2000 (Α΄ 29), γ) 7 παράγραφος 3 του ν.
3060/2002 (Α΄ 242), δ) 14 παράγραφος 13 του ν.
3038/2002 (Α΄ 180), ε) 4Ζ του ν. 3388/2005 (Α΄ 225), στ)
59 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77), όπως διαµορφώθηκαν µετά
την κατάργηση των κενών µε την αριθµ. 110820/
23.11.2011 υ.α. (Β 2767) και τη διατήρηση ορισµένων εξ
αυτών µε την αριθµ. 14413/9.2.2012 υ.α. (Β΄ 487) κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αυξάνονται ως εξής:
1. Του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων κατά δέκα
(10).
2. Του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων κατά τέσσερις
(4), που κατανέµονται σε δύο (2) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας και δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ψυχιατρικής.
3. Του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων κατά δύο (2).
4. Του κλάδου ΠΕ Εγκληµατολόγων κατά δύο (2).
5. Του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά δύο (2).
6. Του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά έξι
(6).
7. Του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής κατά δύο (2).
8. Του κλάδου ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας κατά δεκαέξι (16),
που κατανέµονται σε:
δέκα (10) θέσεις Ειδικότητας Νοσηλευτικής και έξι (6)
θέσεις ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας.
9. Του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών κατά δύο (2).
10. Του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολογίας κατά δύο (2).
11. Του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού κατά είκοσι
(20).
12. Του κλάδου ΔΕ Τεχνικού κατά τέσσερις (4), που
κατανέµονται σε δύο (2) θέσεις ειδικότητας ηλεκτρολόγων και δύο (2) θέσεις ειδικότητας υδραυλικών.
13. Του κλάδου ΔΕ Φύλαξης κατά τετρακόσιες (400).
14. Του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης κατά τριακόσιες (300).
Άρθρο 81
Ρυθµίσεις που αφορούν
στη συγκρότηση του Συµβουλίου Χαρίτων
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ.
68/1968 (Α΄ 301), όπως είχε αντικατασταθεί από την
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996, αντικαθίσταται ως
εξής:
«δ) από δύο υπαλλήλους οι οποίοι προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 (Α΄ 301) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατος
του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στο Συµβούλιο µετέχει υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ιδίου Υπουργείου, ο οποίος προΐσταται Γενικής Διεύθυνσης
ή Διεύθυνσης, που ορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για τη συγκρότηση του Συµβουλίου. Στην περίπτωση
αυτή προεδρεύει του Συµβουλίου ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 (Α΄ 301) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο Συµβούλιο καθήκοντα εισηγητή, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτελεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Απονοµής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, χρέη δε γραµµατέα
του Συµβουλίου εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του
ιδίου Τµήµατος, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή
του, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο ορίζεται, ως αναπληρωτής του, σε περίπτωση έλλειψης,
απουσίας ή κωλύµατος του εισηγητή ένας από τους
Προϊσταµένους Τµήµατος της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.»
Άρθρο 82
Παροχή κοινωφελούς εργασίας
Όποιος έχει καταδικαστεί πριν την έναρξη ισχύος του
ν. 3904/2010 (Α΄ 218) σε ποινή φυλάκισης που έχει µετατραπεί περαιτέρω σε παροχή κοινωφελούς εργασίας
και συνεχίζει να την παρέχει, µπορεί (µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
του νόµου) να υποβάλλει αίτηση στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου εκτέλεσης της ποινής, ο οποίος
µε απόφασή του διατάσσει την απόλυσή του, εφόσον έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο αριθµό ωρών, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 83
Άσκηση δεύτερης προσφυγής
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 70 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για
λόγους τυπικούς. Η προσφυγή αυτή ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσµατα της άσκησής
της ανατρέχουν στον χρόνο άσκησης της πρώτης.»
Άρθρο 84
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Όσες από τις διαφορές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, που υπάγονται στην καθ’ ύλην
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αρµοδιότητα του εφετείου, έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα εντός τριών µηνών από
την κατάθεση του δικογράφου. Ως αντικείµενο της διαφοράς νοείται το ποσό της εισφοράς, φόρου, τέλους
κ.λπ., χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 85
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002
(Α΄220), όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 61 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), προστίθεται
φράση ως ακολούθως:
«Κατά τη διαδικασία επανάληψης των συνεδριάσεων
ακρόασης της αρχής µετέχουν τα ίδια µέλη αυτής, εκτός
εάν τούτο δεν είναι εφικτό, λόγω αντικατάστασης, παραίτησης ή έλλειψης του µέλους της αρχής ή καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητάς του ως µέλους
ή όταν απουσιάζουν ή κωλύονται δικαιολογηµένα. Κατά
τη διαδικασία επανάληψης εφαρµόζεται κατά τα λοιπά
το νοµικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης
της παράβασης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 86
Εκπαιδευτικές άδειες
«Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 46 του «Κώδικα
Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ν. 1756/1988, Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 92 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Η εκπαιδευτική άδεια απουσίας που έχει, ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, χορηγηθεί,
για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, σε δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί και παρακολουθούν αναγνωρισµένο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών διετούς διάρκειας σε νοµική σχολή της ηµεδαπής,
παρατείνεται αυτοδικαίως και υπό τους ίδιους όρους για
ένα ακόµη έτος (ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013), για την ολοκλήρωση του προγράµµατος µεταπτυχιακών τους
σπουδών.»
Άρθρο 87
Ειδική Νοµική Υπηρεσία
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του
ν. 2331/1995 (Α΄ 173), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 7 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012 και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη στελέχωση της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας συνιστώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται ως εξής:
α) Από δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό προέδρου

πρωτοδικών, εφέτη, πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, εισαγγελέα πρωτοδικών ή αντιεισαγγελέα εφετών
ή παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, ή µίας
άλλης τουλάχιστον γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης,
και αποσπώνται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
στο Υπουργείο, µε διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου.
Τα καθήκοντα των αποσπώµενων δικαστικών λειτουργών αφορούν αποκλειστικά στους τοµείς της εκτέλεσης
νοµοπαρασκευαστικού έργου και της εκπροσώπησης της
χώρας σε διεθνείς οργανισµούς.
β) Από µέλη του διδακτικού προσωπικού νοµικών τµηµάτων Α.Ε.Ι., πλήρους ή µερικής απασχόλησης, µε βαθµό Λέκτορα, Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που
διαθέτουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας (ή γαλλικής, ή µίας τουλάχιστον γλώσσας της
ευρωπαϊκής ένωσης) και τα οποία αποσπώνται στο Υπουργείο κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής µε τη
διαδικασία της απόσπασης διάταξης, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τµήµατος της Σχολής, όπου ανήκουν
και σχετική απόφαση του Πρύτανη.
Η απόσπαση των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ γίνεται για χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών, που µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται παραπάνω.»
Άρθρο 88
Αντικατάσταση της παραγράφου 3
του άρθρου 11 του ν. 3038/2002
Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3038/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
που εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση
που χορηγείται στα µέλη του Ειδικού Δικαστηρίου του
άρθρου 99 του Συντάγµατος για την εκδίκαση των αγωγών κακοδικίας και, µε διευρυµένη σύνθεση, των διαφορών του άρθρου 88 του Συντάγµατος, καθώς και στον
γραµµατέα του.»
Άρθρο 89
Οι προθεσµίες που παρατάθηκαν µε το άρθρο 37
του ν. 3904/2010 (Α΄218) και τη µε αριθµό 171/2.1.2012
(Β΄111) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Προστασίας του Πολίτη παρατείνονται από τη λήξη τους
για ακόµα δύο έτη. Με απόφαση των παραπάνω Υπουργών, οι προθεσµίες του προηγούµενου εδαφίου µπορούν
να παραταθούν µέχρι δύο (2) ακόµα έτη.
Άρθρο 90
Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται, ως µέλος
των Επιτροπών επιλογής και συνέντευξης για την πρόσληψη προσωπικού των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Ε-
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ξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης, ο
Γενικός Διευθυντής Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ελλείψεως αυτού ως µέλος ορίζεται ο
νόµιµος αναπληρωτής του στα κύρια υπηρεσιακά καθήκοντα».
Άρθρο 91
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές
θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες
του στενού δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα και σε
περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή που
υπηρετεί ο σύζυγός τους.»
Άρθρο 92
Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3068/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω υποχρέωση για προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής προκειµένου να εκτελεσθεί η δικαστική απόφαση δεν ισχύει για τις απαιτήσεις εργαζοµένων, µε δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχέση εργασίας, οι οποίες
προέρχονται από την εργασιακή τους σχέση».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 93
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µετά το εδάφιο α΄ προστίθεται εδάφιο β΄, το οποίο έχει ως εξής:
«β. Σε περίπτωση που ασκήθηκε ένα ένδικο µέσο από
ή κατά περισσότερων διαδίκων κατατίθεται ένα παράβολο από τους εκκαλούντες, αναιρεσείοντες ή αιτούντες».
2.Α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας µετά το εδάφιο α΄ προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«β. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε µία έγκληση από
περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται µόνο ένα παράβολο».
Β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, µετά το εδάφιο β΄ προστίθεται εδάφιο
γ΄, το οποίο έχει ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση που η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουµένους, κατατίθεται µόνο ένα παράβολο».
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 142 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µετά τις περιπτώσεις 1 και 2 προστίθεται περίπτωση 3 ως εξής:
«3. Στις αποφάσεις του Τριµελούς Εφετείου Πληµµε-

ληµάτων, Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, Πενταµελούς Εφετείου
και Εφετείου Ανηλίκων:
α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις,
β) όταν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση λόγω ελλείψεως κλητεύσεως ή νοµίµου κλητεύσεως του κατηγορουµένου,
γ) όταν η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη κατ’
άρθρο 501 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή υποχρεούται να ερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης για
δεκαπέντε το πολύ ηµέρες, αιτιολογώντας συνοπτικά ότι δεν µπορεί ο λόγος αναβολής να αντιµετωπισθεί µε
διακοπή.»
5.Α. Η παρ. 1 του στοιχείου Β΄ (υπό τον τίτλο «Κλήρωση των συνθέσεων») του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία, καθώς και στις αντίστοιχες Εισαγγελίες προβλέπεται οργανικός αριθµός
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις των
ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προκειµένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ορίζονται για µια διετία από την Ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών δικαστές, που θα προεδρεύουν αποκλειστικά
στα ποινικά δικαστήρια, µε δυνατότητα ανανέωσης της
θητείας τους για δύο ακόµη έτη. Στους πίνακες που καταρτίζονται από την Ολοµέλεια, περιλαµβάνεται ο ανάλογος µε τις ανάγκες του δικαστηρίου αριθµός δικαστών, µεταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωµατικών, κατά τις επόµενες παραγράφους.»
Β. Η περίπτωση β΄ υπό τον τίτλο «Στο εφετείο», της
παραγράφου 3 του στοιχείου Β΄ (υπό τον τίτλο «Κλήρωση των συνθέσεων») του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«των νεοτέρων προέδρων εφετών και των αρχαιοτέρων εφετών, µέχρι τον αναγκαίο αριθµό, ανάλογα µε τις
ανάγκες του δικαστηρίου, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των τριµελών και µονοµελών εφετείων».
Γ. Το στοιχείο Δ΄ υπό τον τίτλο «Κλήρωση προεδρευόντων σε τριµελή πληµµελειοδικεία και ποινικά εφετεία»
του άρθρου 17 του ν. 1756/1988, όπως αυτό προστέθηκε
µε το άρθρο 87 παρ. 2 του ν. 4055/2012, καταργείται. Οι
κληρώσεις που έχουν γίνει σύµφωνα µε τις καταργούµενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν, µέχρις ότου
διενεργηθούν νέες κληρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 12 του στοιχείου Β΄ του άρθρου 17 του ν. 1756/1988.
6. Μεταξύ δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 85 του ν. 1756/1988 προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Επίσης στην ατοµική έκθεση επιθεώρησης του δικαστικού λειτουργού, γίνεται υποχρεωτικά ειδική µνεία για
το χειρισµό από αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, υποθέσεων του ν. 4022/2011, υποθέσεων των οποίων η κυρία ανάκριση διενεργήθηκε σύµφωνα
µε το άρθρο 29 του ΚΠΔ, ως και υποθέσεων στις οποίες

27
έχει εκδοθεί ένταλµα προσωρινής κράτησης κατά του
κατηγορουµένου. Οι παρατηρήσεις στην έκθεση επιθεώρησης, για τον εν γένει χειρισµό των ως άνω υποθέσεων
και ειδικότερα ως προς την τήρηση από τον δικαστικό
λειτουργό των προθεσµιών που προβλέπονται στο
ν. 4022/2011 και στον ΚΠΔ για τη διενέργεια των σχετικών δικαστικών πράξεων, συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο
για την προαγωγή του στον επόµενο βαθµό.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 94
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3386/2005
1. Μετά την περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44
του ν. 3386/2005 (Α΄212) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως
ακολούθως:
«ι. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριµένα κατά
νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του προγράµµατος».
2. Το εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.
3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ζ΄ και ι΄ είναι ετήσια και µπορεί να
ανανεώνεται κάθε φορά για δύο (2) έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κάτοχοι άδειας διαµονής των περιπτώσεων α΄, β΄,
η΄ και ι΄, καθώς και όσοι αποκτούν άδεια διαµονής ως
σύζυγοι Ελλήνων πολιτών µε βάση την περίπτωση θ΄ έχουν δικαίωµα να εργαστούν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις
β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς
λόγους του νόµου αυτού, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι
για τους οποίους εκδόθηκε.»
Άρθρο 95
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73
του ν. 2812/2000
Η παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 2812/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων, τµηµάτων, αυτοτελών γραφείων όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών
που έχουν άνω των δύο τµηµάτων, καθώς και οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υπηρετούν σε Τοµείς
που έχουν άνω της µίας υπηρεσίας, είναι δυνατόν να παραµένουν στην αυτή διεύθυνση, τµήµα, αυτοτελές γραφείο ή Υπηρεσία Επιτρόπου για µία τριετία και η θητεία
τους µπορεί να ανανεώνεται για µια επιπλέον τριετία. Απαγορεύεται, όµως, να υπηρετούν συνεχώς στην αυτή
διεύθυνση, τµήµα, αυτοτελές γραφείο ή Υπηρεσία Επιτρόπου καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω τασσοµένων χρονικών ορίων.»

Άρθρο 96
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3917/2011 (Α΄
22) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δεδοµένα του άρθρου 5, τα οποία παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία κατά την κείµενη νοµοθεσία, αποθηκεύονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου σε φυσικά µέσα, τα οποία βρίσκονται αποκλειστικά µέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εντός της οποίας και διατηρούνται για
τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου επί 12 µήνες από την ηµεροµηνία της επικοινωνίας. Η διατήρηση και η
διαβίβαση των δεδοµένων του άρθρου 5 γίνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και
8.»
Άρθρο 97
Μεταβατικές διατάξεις Α΄ Μέρους
1. Οι διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 στοιχείο
γ΄ καταλαµβάνουν και τις έως τη θέση σε ισχύ του παρόντος τελεσθείσες πράξεις.
2. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο
της παραγράφου 2 του άρθρου 58, τα κάθε είδους συµβουλευτικά ή θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης
που λειτουργούν στα σωφρονιστικά καταστήµατα κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να
λειτουργούν σύµφωνα µε το νοµοθετικό και κανονιστικό
καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που εκδίδουν αποτελούν πλήρη
απόδειξη για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και για κάθε νόµιµη χρήση. Όσοι κρατούµενοι παρακολουθούν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ειδικά
συµβουλευτικά προγράµµατα ή προγράµµατα απεξάρτησης δεν απαιτείται να παρακολουθήσουν προγράµµατα
σωµατικής αποτοξίνωσης.
3. Αναστέλλεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος, ακόµα και αµετακλήτων, στις
περιπτώσεις που αφορούν καταδικασθέντες που έχουν
ολοκληρώσει µε επιτυχία θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης, εφόσον οι πράξεις αυτές τελέστηκαν πριν την
εισαγωγή τους στο πρόγραµµα απεξάρτησης. Η αναστολή χορηγείται µε διάταξη του εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, για χρονικό διάστηµα τριών ετών και υπό όρους αντίστοιχους µε
τους προβλεπόµενους στο άρθρο 33 παράγραφος 1α.
4. Όσοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα σε ποινή
πρόσκαιρης κάθειρξης για εγκλήµατα που προβλέπονται
στον παρόντα Κώδικα απολύονται υφ΄ όρον αν έχουν
συµπληρώσει το 1/3 πραγµατικής έκτισης της ποινής
που τους επιβλήθηκε. Την απόλυσή τους διατάσσει ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής.
Άρθρο 98
Μεταβατικές διατάξεις Β΄ Μέρους
1. Οι διατάξεις των άρθρων 61, 62, 82 και 94 παράγραφοι 1 και 2 καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς υποθέσεις.
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2. Κρατούµενοι για τους οποίους έγινε άρση της απόλυσης λόγω αµετάκλητης καταδίκης σε ποινή φυλάκισης
έως ένα έτος, απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον
όρο ανάκλησης.
3. Οι διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης υποβάλλουν, µέσα σε πέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης
της ποινής τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου.
Άρθρο 99
Διατηρούµενες διατάξεις
Διατηρούνται σε ισχύ:
α) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και των υπουργικών αποφάσεων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 3459/2006.
β) Οι διατάξεις των άρθρων 58 και 61 του ν. 3459/2006.
Άρθρο 100
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται:
α) Ο ν. 3459/2006 (Α΄ 103), εκτός από τις διατάξεις αυτού που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο.
β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55
του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3727/2008
(Α΄ 257).
γ) Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται
στις ρυθµίσεις του παρόντος ή αφορά θέµατα ρυθµιζόµενα από τον παρόντα νόµο.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας καταργείται.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 7β του ν. 3610/2007 (Α΄258)
καταργείται.
Άρθρο 101
1. Το άρθρο 261 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άσκηση αγωγής
1. Την παραγραφή διακόπτει η άσκηση της αγωγής. Η
παραγραφή που διακόπηκε µε τον τρόπο αυτόν αρχίζει
και πάλι από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή την
κατ’ άλλον τρόπο περάτωση της δίκης.
2. Στην περίπτωση που οι διάδικοι δεν επισπεύδουν
την πρόοδο της δίκης και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη
προθεσµία για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από
αυτούς, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι µήνες µετά
την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγραφή διακόπτεται εκ νέου εφόσον κάποιος διάδικος επισπεύσει την
πρόοδο της δίκης.
3. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς
υποθέσεις εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2993/2002, αντικαθίσταται ως εξής :
«7. Σε αρεοπαγίτη προάγεται πρόεδρος εφετών ύστε-

ρα από αίτησή του. Πρόεδρος εφετών, ο οποίος έχει συµπληρώσει τριετία στο βαθµό του και του οποίου δεν καθίσταται δυνατή η προαγωγή στο βαθµό του αρεοπαγίτη
αποκλειστικά και µόνο λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής θέσης, µπορεί, τρεις µήνες πριν από την αποχώρησή
του από το δικαστικό σώµα λόγω ορίου ηλικίας, να υποβάλει αίτηση προαγωγής του σε προσωποπαγή θέση αρεοπαγίτη. Επί της αιτήσεώς του αποφαίνεται το ανώτατο δικαστικό συµβούλιο και σε περίπτωση προαγωγής
του αυτός παραµένει στη θέση του µέχρι την αποχώρησή του, χωρίς η προαγωγή του στην προσωποπαγή αυτή
θέση να θεµελιώνει οποιοδήποτε µισθολογικής, συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωµα αυτού.»
3. Η παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 1756/1988 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3472/2006, αντικαθίσταται ως εξής :
«8. Σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται εισαγγελέας εφετών , ύστερα από αίτησή του. Εισαγγελέας εφετών, ο οποίος έχει συµπληρώσει τριετία στο βαθµό του και του οποίου δεν καθίσταται δυνατή η προαγωγή στο βαθµό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αποκλειστικά και µόνο λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής
θέσης, µπορεί, τρεις µήνες πριν από την αποχώρησή του
από το δικαστικό σώµα, λόγω ορίου ηλικίας, να υποβάλει
αίτηση προαγωγής του σε προσωποπαγή θέση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Επί της αιτήσεώς του αποφαίνεται το ανώτατο δικαστικό συµβούλιο και σε περίπτωση
προαγωγής του αυτός παραµένει στη θέση του µέχρι την
αποχώρησή του, χωρίς η προαγωγή του στην προσωποπαγή αυτή θέση να θεµελιώνει οποιοδήποτε µισθολογικής, συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωµα αυτού.»
4. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης
α) Ο αριθµός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιµων ηµερών και νυχτερινής και ηµερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς
συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας
και καθ’ υπέρβαση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής
Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανοµής αυτών, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012 έως 6.8.2012 και
1.10.2012 έως 31.12.2012, δύναται να καθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η εν λόγω δαπάνη των δεδουλευµένων θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του Υπουργείου Οικονοµικών, και πάντως µέχρι του ύψους της υποχρέωσης που
είχε αναλάβει ο φορέας κατά το οικονοµικό έτος 2012
για το σκοπό αυτόν.
β) Ο αριθµός των ωρών απογευµατινής υπερωριακής
εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής
Φρούρησης αυτών, κατά το χρονικό διάστηµα από
1.1.2012 έως 28.2.2012, 1.4.2012 έως 12.7.2012,
1.10.2012 έως 13.11.2012 και 1.12.2012 έως 20.12.2012,
δύναται να καθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η εν λόγω δαπάνη των δεδουλευµένων θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του
Υπουργείου Οικονοµικών, και πάντως µέχρι του ύψους
της υποχρέωσης που είχε αναλάβει ο φορέας κατά το οι-
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κονοµικό έτος 2012 για το σκοπό αυτόν.
5. Εργασία υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης πέραν του πενθηµέρου
α) Η ωριαία αµοιβή για εργασία πέραν του πενθηµέρου
του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστηµάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής
φρούρησης, καθορίζεται ίση µε την αµοιβή της παραγράφου 3 περίπτωση γ' υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
β) Ο αριθµός των ωρών για εργασία πέραν του πενθηµέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός
των Καταστηµάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστηµα από
1.1.2012 έως 31.12.2012 δύναται να καθορισθεί µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
του Υπουργείου Οικονοµικών, και πάντως µέχρι του ύψους της υποχρέωσης που είχε αναλάβει ο φορέας κατά
το οικονοµικό έτος 2012 για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 102
1. Μετά το άρθρο 182 του Π.Κ. προστίθεται άρθρο
182Α ως εξής:
«Με φυλάκιση από ένα έως τρία έτη τιµωρείται ο κατηγορούµενος, ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς
όρους που του έχουν επιβληθεί µε δικαστική απόφαση ή
µε βούλευµα, ως προς την ελευθερία διαµονής και άλλες
υποχρεώσεις του, σε υποθέσεις για τις κακουργηµατικού χαρακτήρα αξιόποινες πράξεις της εγκληµατικής οργάνωσης, τροµοκρατικών πράξεων, πορνογραφίας ανηλίκων, νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, εφόσον έχει αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο και δεν έχει αυτή περατωθεί. Η ποινή που επιβάλλεται στον παραβιάσαντα τους όρους φυγόδικο κατηγορούµενο, δεν µετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η τυχόν ασκηθείσα έφεση, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε πρωτοδικείο και εφετείο ορίζονται, για δύο
έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος,
ένας ή περισσότεροι από τους υπηρετούντες προέδρους
πρωτοδικών και εφετών ή από τους αρχαιότερους πρωτοδίκες και εφέτες, ως µεσολαβητές µερικής ή πλήρους
απασχόλησης.»
3. Στο τέλος του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, προστίθενται οι λέξεις: «χωρίς την παρουσία γραµµατέα».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 260 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η για οποιονδήποτε τρόπο µαταίωση της συζήτησης της υπόθεσης αποτελεί διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου.»
5. Στο άρθρο 248 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«Αν ο ανακριτής έχει εκδώσει κατά του κατηγορουµένου ένταλµα προσωρινής κράτησης, οφείλει να περατώσει την κυρία ανάκριση µέσα σε τέσσερις µήνες αφότου
η δικογραφία περιήλθε σε αυτόν. Η προθεσµία αυτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να παραταθεί εφάπαξ για

σαράντα ακόµη ηµέρες, µε αιτιολογηµένο σε κάθε περίπτωση βούλευµα του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου,
στο οποίο ο ανακριτής απευθύνεται πριν από τη συµπλήρωση της ως άνω προθεσµίας. Αν ο εισαγγελέας παραγγείλει ή το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο διατάξει συµπληρωµατική ανάκριση, ο ανακριτής οφείλει να την περατώσει µέσα σε τριάντα ηµέρες, αφότου η δικογραφία
περιήλθε σε αυτόν.»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 308 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο πέµπτο ως εξής:
«Ο εισαγγελέας, εφόσον στη δικογραφία που του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή µετά το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν κατηγορούµενοι κατά των οποίων έχει εκδοθεί ένταλµα προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός µηνός να υποβάλει πρόταση στο συµβούλιο, για να
παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεµφθεί ο κατηγορούµενος στο ακροατήριο ή για να µην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του.»
7. Στο άρθρο 313 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Αν κατά του κατηγορουµένου έχει εκδοθεί ένταλµα
προσωρινής κράτησης, το σχετικό βούλευµα του συµβουλίου εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ηµερών από την υποβολή σε αυτό της πρότασης του εισαγγελέα.»
8. Στο άρθρο 314 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Στις υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούµενος κρατείται προσωρινά, ο αρµόδιος εισαγγελέας ορίζει υποχρεωτικά δικάσιµο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων. Εφόσον ασκηθεί έφεση, η υπόθεση εισάγεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο αρµόδιο δευτεροβάθµιο δικαστήριο και ορίζεται δικάσιµος από τον αρµόδιο εισαγγελέα σε χρόνο που
δεν απέχει περισσότερο από σαράντα ηµέρες από τη
διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων.»
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 4055/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την επόµενη παράγραφο ποινή βάσης επιβλήθηκε από το τριµελές ή µονοµελές πληµµελειοδικείο, αρµόδιο για να καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι το
µονοµελές πληµµελειοδικείο. Αν οι καταδίκες απαγγέλθηκαν από το πταισµατοδικείο, αρµόδιο για τον καθορισµό της συνολικής ποινής είναι το δικαστήριο αυτό. Σε
κάθε άλλη περίπτωση αρµόδιο για τον καθορισµό της συνολικής ποινής είναι το Μονοµελές Εφετείο.»
10. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της από 19.11.2012 ΠΝΠ, όπως έχει κυρωθεί, µετά τη φράση
«κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου», προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, η παρούσα διάταξη δεν καταλαµβάνει τους
υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της
κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού
- Λογιστικού, Διοικητικού Οικονοµικού και Διοικητικών
Γραµµατέων, οι οποίοι κατέχουν θέση στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου, στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου και
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπηρετούν σε υπηρεσίες των ως άνω φορέων, που εδρεύουν στα νησιά. Οι
ως άνω υπάλληλοι επιστρέφουν στη θέση τους από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκτός εάν έχουν ή-
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δη υποβάλει αίτηση για µετάταξη, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζει η διάταξη του εδαφίου γ' της περίπτωσης 1 της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, και δεν υποβάλουν στο φορέα προέλευσής τους γραπτή δήλωση ανάκλησης της ανωτέρω
αίτησης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 103
Η παρ. 3Α του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄324), η

οποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4110/2013 (Α΄ 17), τροποποιείται ως εξής:
«3Α. Σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες οι οποίες αφορούν συµβάσεις που καταρτίζονται µε το Δηµόσιο ή µε
κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
που συγκροτούνται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος, διαιτητής, από πλευράς Δηµοσίου, ορίζεται µόνο ανώτατος δικαστικός λειτουργός
ή ανώτατος λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους ή καθηγητής Ανωτάτης Σχολής ή δικηγόρος
παρ’ Αρείω Πάγω.»
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Άρθρο 104
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2013
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