
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "για την προστασία της κοινωνίας από το 
οργανωμένο έγκλημα"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Η έκταση την οποία παίρνει στον κόσμο αλλά και στην 
Ελλαδα το οργανωμένο έγκλημα κατά της κοινωνίας, η προσφυγή 
σε εξειδικευμένες μεθόδους και σύγχρονα τεχνικά μέσα, που 
αποβλέπουν σε ανθρωποκτονίες, ληστρικές επιχειρήσεις, εκ
βιάσεις και συστάσεις δικτύων διακίνησης και εμπορίας ναρκω
τικών και η έκδηλη θρασύτητα με την οποία επιχειρείται το 
οργανωμένο αυτό ποικίλων σκοπιμοτήτων έγκλημα, θέτουν σε 
κίνδυνο, όχι απλώς τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών και 
τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη, αλλά το ίδιο το έννομο 
αγαθό της κοινωνικής συμβίωσης.

Είναι ήδη γνωστό ότι κατά του οργανωμένου αυτού εγκλήματος 
έχει σημειωθεί καθολική εξέγερση της διεθνούς κοινωνίας, 
ιδιαιτέρως, των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου και 
ελήφθησαν ειδικά και αποτελεσματικά για το σκοπό αυτόν 
νομοθετικά μέτρα.

2. Είναι αναμφίσβητο όη η λήψη νομοθετικών μέτρων κατά 
του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο είναι κατά τη φύση 
και ης δυνατότητές του καινοφανές, απαιτεί πριν από όλα την 
απαρέγκλιτη ένταξη των οποιωνδήποτε μέτρων στον καταστα
τικό χάρτη της χώρας, του οποίου σε καμία περίπτωση δεν θα 
ήταν ανεκτή η παραβίαση των όποιων διατάξεων, πολύ περισ
σότερο των ανθρώπινων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. 
Η κυβέρνηση πιστεύει ότι το δημοκρατικό πολίτευμα και η 
κοινωνική συμβίωση δεν προστατεύονται με άρση ή παραβίαση 
των κανόνων που καταξιώνουν τις θεσμικές δημοκρατικές αρχές.

Από την άλλη πλευρά έχει ήδη καταστεί σαφές από την 
μέχρι τούδε εμπειρία ότι οι παραδοσιακοί νόμοι και το προ- 
βλεπόμενο δικονομικό καθεστώς δεν φαίνεται να επαρκεί για 
την προληπτική και κατασταλτική πάταξη των ιδιαιτέρως επι
κίνδυνων αυτών μορφών του οργανωμένου εγκλήματος. Η 
πρόκληση ωστόσο για την αντιμετώπιση των αντικοινωνικών 
αυτών μορφών εγκλημάτων αποτελεί πρόκληση όχι μόνο προς 
την κυβέρνηση αλλά και προς ολα τα δημοκρατικά κόμματα της 
χώρας, τα οποία επανειλημμένως έχουν πανηγυρικά εκφράσει 
την αποδοκιμασία τους κατά των εγκληματικών αυτών ενεργειών. 
Υπό τις συνθήκες αυτές η κυβέρνηση έκρινε όη έπρεπε να 
οργανώσει περισσότερο αποτελεσματικά την καταπολέμηση της 
απειλής αυτής, που εντάσσεται άλλωστε και στο πλαίσιο των 
αναλογών διεθνών και κοινοτικών μέτρων, προστατεύοντας το 
συμφέρον του έθνους και της κοινωνίας, επιδιώκοντας να 
θεμελιώσει στους πολίτες το αίσθημα ασφαλείας, στους γονείς 
την αισιοδοξία όη η οργανωμένη εμπορία ναρκωτικών που 
απειλεί την ελληνική νεολαία θα εκλείώει στους Ελληνες τη 
βεβαιότητα οη το οργανωμένο έγκλημα είναι διαμετρικό ανηθετο 
προς ης ελληνικές παραδόσεις και στον πολιησμενο κόσμο 
όπ η Ελλάς μπορεί να καταστεί χωρά κοινωνικής γαλήνης και 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του λαού της.

3. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, σεβόμενο απόλυτα το 
Σύνταγμα της χώοας. επιδιώκει να ενισχυσει την ποινική δι
καιοσύνη και ης διωκτικές αρχές δίνοντας του τα νομικά -και 
μονο τα νομικά- μέσα που χρειάζονται για να εξουδετερώσουν 
ης αντικοινωνικές απειλές, κατά τρόπο σταθερό και δίκαιο. Στο 
jno κρίση σχέδιο νόμου υπαρχουν ελάχιστες νέες διαταξος, 
ενώ παοαλληλα επιδιώκεται η ενδυνάμωση παλαιότέρων για να 
γίνουν αποτελεσματικές, χωρς να θίγεται και το περί δικαίου 
αίσθημα και η παραδοσιακή αντίληψη του Ελληνα για τη δι
καιοσύνη και το συνταγματικό μας καθεστώς. Είναι αναγκη να 
σημειωθεί όη οι διατάξεις του προκειμένου σχεδίου νόμου είναι 
περισσότερο ήπιες και περισσότερό μετριοπαθείς, σε σχέση με

ης σύγχρονες επί του θέματος αυτού διατάξεις ξένων νομο
θεσιών, όπως της Γερμανίας, Ιταλίας, Βρετανίας, Γαλλίας κ.λπ.. 
Από την ανάγνωση των σχετικών διατάξεων θα διαπιστωθεί όη 
πληροφορίες, που είδαν το φώς της δημοσιότητας και έδιναν 
ένα τόνο υπερβολής και ακροτήτων, δεν ανταποκρίνονται στην 
αλήθεια.

4. Βασική κατεύθυνση του υπό κρίση σχεδίου νόμου είναι η 
βαρύτερη τιμωρία της σύστασης διαρκούς οργάνωσης ή ομάδας 
για τη διάπραξη ειδικώς επιλεγόμενων επικίνδυνων για την 
κοινωνία εγκλημάτων, που υποηθεται όη προβλέπεται από το 
άρθρο 187 Π.Κ., αλλά τιμωρείται ηπιότερα. Δεύτερο θεμελιώδες 
γνώρισμα του νομοσχεδίου, που τίθεται υπό την έγκρισή σας, 
είναι όη θεσπίζεται, για μεγαλύτερες εγγυήσεις, αποκλειστική 
αρμοδιότητα Αντεισαγγελέα Α.Π. για την εποπτεία του ανακρι- 
τικού έργου και ορίζεται ως καθ'ύλην αρμόδιο δικαστήριο το 
πενταμελές εφετείο σε τρίτο βαθμό, το επταμελές εφετείο σε 
δεύτερο βαθμό, με τοπικά αρμόδιο πάντοτε το Εφετείο Αθηνών.

Με ης διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται 
ειδικότερα τα εξής:

Αρθρο 1

Με το πρώτο άρθρο καθίσταται αξιόποινη η συγκρότηση 
ομάδας ή οργάνωσης, καθώς επίσης και η συμμετοχή σαυτή, 
με σκοπό τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, περιοριστικά α- 
ναφερομένων στο νόμο, όπως ανθρωποκτονίες, σοβαρές σω
ματικές βλάβες, αρπαγές, αεροπειρατίες, παραβάσεις περί τα 
ναρκωτικά κ.λπ..

-Για ης παραβάσεις αυτές απειλούνται ποινές πρόσκαιρου 
ή ισοβίου καθείρξεως ανάλογα, ενώ για τον αρχηγό ή δημιουργό 
ή ηθικό αυτουργό των ανωτέρω οργανώσεων ή ομάδων, η ποινή 
που επιβάλλεται είναι πάντοτε ισόβιος κάθειρξη.

Αρθρο 2

Ποινικώς κολάσιμη χαρακτηρίζεται και η προπαρασκευή τέ
τοιων εγκληματικών οργανώσεων ή ομάδων, καθώς επίσης και 
η συνέργεια με τη μορφή της προμήθειας αυτών με όπλα, 
εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες ή εκρηκτικά μηχανήματα.

Αρθρο 3

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ποινή κάθειρξης για όσους 
χρηματοδοτούν ή με οιονδήποτε τρόπο ενισχύουν ης εν λόγω 
οργανώσεις ή ομάδες με άλλα υλικά μέσα

Αρθρο 4

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η τιμωρία όσων υποστηρίζουν, 
διευκολύνουν, υποθάλπουν ης οργανώσεις ή ομάδες αυτές, 
διανέμουν ή καταρτίζουν ανακοινώσεις των, καθώς επίσης και 
εκείνων που αποκρύπτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία προϊόν 
της δραστηριότητας των οργανώσεων αυτών.

Της διατάξεως αυτής εξαιρούνται οι οικείοι του δράστη.

Αρθρο 5

Και με ης διατάξεις του άρθρου αυτού, επεκτείνεται το 
αξιοποινο και σε τρίτους, οι οποίοι παραλείπουν να δώσουν 
πληροφορίες ή στοιχεία σης αρμόδιες Αρχές, ικανά να διευ
κολύνουν την πρόληψη ή σε περίπτωση διαπράξεως εγκλήματος, 
τη δίωξη ή σύλληψη των δραστών.
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Αρθρο 6

Προβλέπεται απαγόρευση δημοσιεύσεων στον τύπο και τα 
άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοινώσεων, προκηρύξεων 
και λοιπών δηλώσεων των οργανώσεων ή ομάδων του άρθρου 
1, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με χρημαπκή ποινή 5.000.000 
έως 50.000.000 δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής βαρύτερα 
(50.000.000-100.000.000). επιβαλλόμενου, προκειμένου για ρα
διοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό και του μέτρου της αναστολής 
λειτουργίας του μέχρι 6 μήνες.

Αρθρο 7

Καθιερώνεται ειδική κατά τόπον και καθ ύλην αρμοδιότητα 
των δικαστηρίων, για τα κακουργήματα του παρόντος νόμου 
και τα συναφή προς αυτα κακουργήματα και πλημμελήματα, με 
την ανάθεση εκδίκασης αυτών σε δμελες Εφετείο των Αθηνών 
σε α' βαθμό και σε 7μελές ομοίως της έδρας Αθηνών, προ
κειμένου για δευτεροβάθμια δίκη.

Αρθρο 8

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η εξασφάλιση συνθηκών ηρεμίας 
και ασφάλειας και εν γένει κλίματος απαλλαγμένου απειλών 
και τρομοκράτησης, ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί από του 
ανακρίνοντος μέχρι και του δικαστού της υπόθεσης, ανεπη
ρέαστα και χωρίς φόβο ή ανησυχία να ασκούν τα καθήκοντα 
τους. Την αυξημένη αυτή προστασία παρέχει το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, το οποίο ανάλογα προστατεύει και τους 
μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων.

Αρθρο 9

Για την παροχή αυξημένων εγγυήσεων, στο στάδιο της 
ανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως. η εποπτεια του όλου 
έργου των διαδικασιών αυτών που ενεργουνται για τα εγκλήματα 
του παρόντος νόμου και τα συναφή προς αυτά, ανατίθεται με 
το άρθρο αυτό σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δικαιου- 
μένου ταυτοχρόνως να διενεργεί και ο ίδιος προκαταρκτική 
εξέταση ή προανάκριση στις περιπτώσεις του άρθρου 243 παρ.
2 Κ.Π.Δ. και να παραγγέλλει τον αρμόδιό εισαγγελέα, να ασκήσει 
την ποινική διώξη. αν συντρέχει περίπτωση.

Αρθρο 10

Η διάρκεια του αυτοφώρου, για τα εγκλήματα που προβλέ- 
πονται από το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, λήγει με την 
πάροδο ολόκληρης της τέταρτης ημέρας από την επόμενη της 
τελέσεώς τους, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα στα αρμόδια 
όργανα, να ενεργούν γ.α την πληρη διαλεύκανση των εγκλη
μάτων ουτών, που ης περισσότερες φάρες ανα; σκοτεινά και 
η εξιχνιαση τους παρουσίαζα σοβαρές δυσχερετες.

-Στο ίδιο άρθρο ρυθμίζονται τα δικαιώματα του κατηγορου
μένου κατα τη διάρκεια ποοανακρισεως αυπεπαγγέλτως διε- 
• εργούμενης, το οποία μπορεί να στερηθεί αν. κατα την κρίση 
-ου ανακρίνοντος και μετά από έγκριση του αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, βλάπτεται το έργο της ανάκρισης. Πάντως σε 
•αμία περίπτωση δεν μπορεί να απαγόρευσα στον κατηγορού
μενο να παριστσται με συνήγορο.

- Οσον αφόρα τις ερευνες σε κατοικία, ίδιο δε κατά τη νύκτα, 
ια πράξεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, πρεπει 
α εξασφαλιστεί προηγουμένως έγκριση του αρμοδίου αντει- 

ταγγελέα του Αρειου Πάγου Μέριμνα στη συνεχεία λαμβανεται

για τη φύλαξη των κατασχεθέντων πειστηρίων στην οικεία 
αστυνομική Αρχή, για περαιτέρω εκμετάλλευση, ενώ βρίσκονται 
πάντοτε στη διάθεση της δικαστικής Αρχής.

- Ορίζεται ανώτατο χρονικό όριο πέρατος της ανάκρισης 
(τρίμηνο), δυναμενο να παραταθεί από το Συμβούλιο Πλημμε- 
λειοδικών για δυο (2) μήνες ακόμη, με αίτηση του ανακριτή. 
Τέλος η περάτωση της ανακρίσεως και η εισαγωγή των υπο
θέσεων αυτών στο ακροατήριο γίνεται με απευθείας κλήση, 
δηλαδή, χωρίς την παρεμβολή δικαστικών συμβουλίων, κατά τα 
οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 663/1977.

Αρθρο 11

Με το άρθρο 11 παρέχεται η δυνατότητα στον εισαγγελέα 
και τον ανακριτή, που διεξάγουν, ο μεν πρώτος προανάκριση 
ή προκαταρκτική εξέταση και ο δεύτερος τακτική ανάκριση, για 
εγκλήματα του παρόντος νόμου, ν' αποφασίζουν, με σύμφωνη 
γνώμη του αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την 
αποδέσμευση από το απόρρητο των επιστολών των τηλετυπικών 
μηνυμάτων και κάθε άλλου μέσου ανταπόκρισης, αν κρίνεται 
ότι επιβάλλεται από τις ανάγκες της ανάκρισης ή προκαταρκτικής 
εξέτασης Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο τελευταίος αντεισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου.

Αρθρο 12

Σε περίπτωση ανάκρισης, αίρεται αυτοδικαίως το απόρρητο 
των τραπεζικών καταθέσεων του κατηγορουμένου και δεσμεύο
νται τα ποσά, κατά δε την προανάκριση είναι δυνατόν να 
διαταχθούν τα ανωτέρω, με σύμφωνη γνώμη του αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου. Γ ια την τύχη των δεσμευθέντων αποφασίζει 
το δικαστήριο, για τα λοιπά δε ζητήματα έχουν εφαρμογή οι 
διάταξεις του άρθρου 373 του Π.Κ. (τύχη κατασχεθέντων).

- Σε περίπτωση επίσης καταδίκης για έγκλημα του άρθρου 
1, διατασσεται από το δικαστήριο η δήμευση των αντικειμένων, 
μεταφορικών μέσων, ακίνητων κ.λπ., που έχουν σχέση με το 
έγκλημα.

Αρθρο 13

Με το άρθρο αυτό ιδρύεται ειδικό ταμείο, στο οποίο περιέρ
χονται τα προϊόντα ή η περιουσία που δεσμεύονται, σύμφωνα 
με τον παρόντα νόμο και τα οποία διατίθενται για την αποζημίωση 
των θυμάτων του οργανωμένου εγκλήματρς. την αποκατάσταση 
τοξικομανών και τον εκσυγχρονισμό της ποινικής δίωξης.

Αρθρο 14

Με απόφαση του αρμόδιου αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου και 
χαριν της προστασίας της ζωής του κατηγορουμένου, δυνατοί 
να διαταχόει η κράτησή του σε ασφαλή πτέρυγα των φυλακών 
η σε κατάλληλο αστυνομικό καταστημα.

Αρθρο 15

Η ποοβλεπόμενη από τον Π.Κ. απόλυση υπο ορο, καθώς 
επίσης και η εφαρμογή του ευεοντ^κού μέτρου του υπολογισμού 
ημερών εργασίας, δεν οππραπεται στους καταδικασμένους για 
κακουργήματα το. ιαοοντος νόμου. Δεν επιτρέπεται, επίσης, 
νια τα ίδια εγκλήματα, αντικατάσταση της προσωρινής κρατή- 
σεως με περιοριστικούς ορούς.
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Ανεξάρτητα απο το ποσο της τυχόν επικήρυξής, χορηγείται 
χρηματική αμοιβή, σε όποιον, χωρίς να είναι δράστης ή συμ
μέτοχος εγκλήματος του άρθρου 1, συμβάλλει σημαντικά στη 
σύλληψη του δράστη.

Αρθρο 17

Με το τελευταίο άρθρο του σχεδίου νόμου αναγνωρίζονται 
ελαφρυνττκά στο δράστη, ως εξής:

α. Απαλλάσσεται από κάθε ποινή ο δράστης εγκλήματος του 
άρθρου 1, ο οποίος, πριν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 
ή και μετά από αυτή και μέχρι να καταδικασθεί αμετάκλητα, 
αποχωρώντας από την ομάδα ή οργάνωση, θα δώσει πληρο
φορίες τέτοιες, ώστε να επιτευχθεί η εξάρθρωσή τους. Αν δεν 
επιτευχθεί εξάρθρωση, επέλθει όμως ματαίωση σχεδιαζόμενης 
εγκληματικής πράξης, τότε επιβάλλεται μειωμένη ποινή, δύναται 
δε να μείνει και ατιμώρητος ακόμη, κατά την κρίση του δικα
στηρίου.

β. Συνιστά λόγο υποβολής προτάσεως για απονομή χάριτος, 
για την ολική ή μερική μείωση της ποινής, η από τον αμετακλήτως 
καταδικασθέντα παροχή πληροφοριών, που αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθανάσιος Κανελλόπουλος 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ιωάννης Βασιλειάδης Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

Αρθρο 16

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για την προστασία της κοινωνίας κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος

Άρθρο 1

1. Οποιος συγκροτεί ή συμμετέχει σε οργάνωση ή ομαδα 
δύο ή περισσότερων προσώπων με σκοπό τη διάπραξη κατ' 
εξακολούθηση: 

α. ανθρωποκτονίας,
β. επικίνδυνης ή βαρείας σωματικής βλάβης με τη χρήση 

όπλου η εκρηκπκών ή εμπρηστικών υλών.
γ. αρπαγής η παράνομης κατακράτησης προσώπων, π κατά

ληψης συγκοινωνιακού μέσου εντός του οποίου βρίσκονται 
πρόσωπα, με σκοπό τη χρησιμοποίηση των προσώπων αυτών 
ως ομήρων ή την καταβολή λυτρών ή τον εξαναγκασμό της 
ερχης σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή πραξεως, ή τον εκφοβισμό 
του κοινού.

δ. εγκλημάτων που περιλαμβάνονται στο νόμο 'περί προλή- 
ψεως και καταστολής πράξεων κατά της ασφαλείας της αερο- 
πλοιας'.

ε.οποιοσδήποτε άλλου εγκλήματος, που τελείται με τη χρήση 
βομβών ή χειροβομβίδων ή ρουκεττών ή πυροβόλων όπλων ή 
άλλων εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών ή παγιδευμένων πραγ
μάτων ή χημικών ή βιολογικών υλών, εφ όσον με την πράξη 
αυτή τίθεται σε κίνδυνο πρόσωπο ή πραγμα,

ζ. στέρησης της ελευθερίας προστρατευόμενου προσώπου,
η. εμπρησμού.
θ. επιθέσεως ή διαρπαγής σε βάρος αστυνομικών ή στρα

τιωτικών εγκαταστάσεων,
ι. εμπορίας ή διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών 

ή μέσων χημικού ή βολογικού πολέμου.
Τιμωρείται: α) με κάθειρξη,
β) με ισόβα κάθειρξη σε περίπτωση τέλεσης των αναφερό- 

μενων πιο πάνω υπό στοιχείο α' έως η πράξεων.
2. Ο δημιουργός, αρχηγός ή ηθικός αυτουργός των κατά την 

παράγραφο 1 οργανώσεων ή ομάδων τιμωρείται σε κάθε πε
ρίπτωση με ισόβια κάθειρξη.

3. Σε περίπτωση τελέσεως ή απόπειρας τελέσεως εγκλήματος 
της παραγράφου 1 περ. α' μέχρι Γ του παρόντος επιβάλλεται 
προσθέτως και η αρμόζουσα για το έγκλημα αυτό ποινή, ε- 
φαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 94 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 2

1. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται, παραδίδει, παραλαμ- 
βάνει, φυλάσσει ή αποκρύπτει ή μεταφέρει όπλα, εκρηκτικές ή 
εμπρηστικές ύλες ή εκρηκτικά μηχανήματα, με σκοπό τον 
εφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης ή ομάδας, τιμωρείται 
με κάθειρξη.

2. Όποιος προετοιμάζει τη συγκρότηση τέτοιων εγκληματικών 
οργανώσεων ή ομάδων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Άρθρο 3

Οποιος με πρόθεση χρηματοδοτεί ή με οποιοδήποτε τρόπο 
ενισχύει με άλλα υλικά μέσα οργανώσεις ή ομάδες της παρ- 
γράφου 1 του παρόντος ή μέλη τους για την πραγματοποίηση 
του σκοπού τους τιμωρείται με κάθειρξη, αν δεν τιμωρείται 
βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Υποστήριξη και διευκόλυνση

Άρθρο 4

1. Όποιος με πρόθεση υποστηρίζει ή διευκολύνει τις ανωτέρω 
εγκληματικές οργανώσεις ή ομάδες, παρέχοντας ή συλλέγοντας 
πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγ
ματοποίηση του σκοπού τους, ή υποθάλπει ή παρέχει κατοικία 
σε συνεργούς ή αυτουργούς ή προτρέπει (άλλον με πειθώ ή 
φορτικότητα να καταστεί μέλος τέτοιων οργανώσεων, ή κα
ταρτίζει ή διανέμει ανακοινώσεις ή αποκρύπτει προϊόντα ή 
κινητή ή ακίνητη περιουσία που προέρχονται από τη δραστη
ριότητα των οργανώσεων αυτών ή που χρησιμοποιήθηκαν από 
την οργάνωση ή την ομάδα κατά τη διαπραξη των ως άνω 
εγκλημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχ.στο 2 ετών, αν με 
άλλη διαταξη δεν τιμωρείται βαρύτερα.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 231 του Π.Κ. εφαρμόζεται 
αναλογως.

Άρθρο 5

1. Όποιος παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία να αποκαλύψει 
πληροφορίες ή να παραδώσα αποδεικτικά στοιχεία, μέσα σε 
εύλογο χρόνο, στις αρμόδιες αρχές, σχετικώς με την πρόληψη


