
τον ZxccCcv ! * όμ ου "Σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκλη-

ιΐβτ ικότητας και Τροκοπο ίη©η 6 ιατά ξεων του Ποινικού και του Σώοι mu 

not νιχής Δικονομίας ".

2, ?ο απστ ιμώμενο πλέον οε συγχεχρ ιμέναυς αριθμούς κοινωνικά και

οιχονομικό κόστος της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας οε όλε 

σχεδόν -.χ ευρωπαϊκό κράτη, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν 

πολύπλευρα μέτρα για τη συστηματική πρόληψη των διαφόρων εγκλημάτων. 

Πρόσεατες μελέτες και έρευνες ατον τομέα της πρόληψης διακρίνουν τρία 

βασικά είόη πρόληςης; την ποινική, τη ν -κ© ινων ική χα ι την περιστασ ιαχή » 

Η ποινική πρόληψη (γενική χαι ειδική) επιδιώκεται μέσω της θεσπύαεως 

ποινικών διατάξεων και συγκεκριμένα της απειλής ποινών και κυρίας της 

εφαρμογής τους από την αστυνομία, τα ποινικό δικαστήριο και το λεγό

μενο σωφρονιστικό σύστημα. Η κοινωνική εξάλλου αποβλέπει στην εξά

λειψη των κοι ιωνικών εγχλημ σταγόνων καρσγόνβον (π.χ. βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης, ονύςωση του μορφωτικού επ ιπέόσυ χλχ.). Τέλος, 

η χερ ιστασισχή, η οποία έχει άμεσο αλλά όχι όισσκή αποτελέσματα, επ ι- 

τνγχόνεται είτε με τη μείωση των ευκαιριών διάπραξης εγκλημάτων (π.χ. 

αφαίρεση του οτόχου του δράστη με την αποφυγή του ρευοτσύ χρήματος 

και αντικατάστασή του με λογιστικό, όυσχέ^δνση του στόχου με αντί κλε

πτικό συστήματα, με προληπτικό ακτινολογικό έλεγχο των αποσκευών στο 

αεροόρόμια κλχ.), είτε με την αύξηση των πιθανοτήτων σύλληψης του 

δράστη (π.χ. καλύτερη αστυνόμευση μιας κεριοχής, χρησιμοποίηση τηλεο

ράσεων κλειστού κυκλώματος, όιενέργεια χρηματαποστολών από ιδιωτικό 

γραφεία κλχ.). Είναι φανερό όμως ότι το έργο των σΰγχροιων αυτών μορ

φών πρόληψης της εγκληματικότητας ανήκει στην α ρ·;οδ ιό τη τα πολλών 

φορέων κρατικών και μη. 'Ετσι, πολλί κρότη (π.χ. Βέλγιο, Γ&λλία, Δα

νία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γορβηγ ία, Σουηδία) δημιούργησαν συντονιστικό, 

γ\ωμοόοτικό όργονα σε εθνικό ή και περιφερειακό επί πε 6c, τα λεγόμενο 

συμβούλια πρόληψης, για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη αλλό και για να 

αυξήσουν τα προγράμματα πρόληψης της· εγκληματ ικότητας. Τη σύσταση 

τέτοιων συμβουλίων ή τη βελτίωσή τους σε χώρες όπου ήδη λειτουργούν 

συν ιστό χαι το Συμβούλιο της Ευρώπης (βλ. COE» CIL 0? Σ\ΖΙ07Ξ PC-3- 

ΟΡ (Θ6) 2). λς σημείωνε ( ότι η χώρο μας ανήκει στα κρότη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τουρκία κ.α. 

που δεν έχουν επωψεληθεί από το νέο θεσμό.

0 Υπουργός Δικαιοσύνης, σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα που θα 

απέρρεαν από τη Δημιουργία ενός ειδικού φορέα επιφορτισμένου με την 

πρόληψη της εγκληματικότητας, με την απόφαση αριθμ. 349ΓΒ/22-4-86 

σννέστηοε Ομόδσ Εργασίας με σκοπό τη σύνταξη προσχεδίου νόμον γ ισ τη 

δομή και λειτουργία ενός Ελληνικού Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκλημα

τικότητας. Στην Ομάδο Εργασίας μετείχαν οι κ.κ. I) Αγησίλαος Σχσκό- 

χουλος, Ερέτης Αθηνών, ως Πρόεδρος. 2) Καλλιόπη Δ. Εκ ινέλλη, 6c ίκ συρη 

Καθηγήτρια Εγκληματολσγ ία ς και Σωφρονιστικής στο Do νε πιστί^ι ιο Αθηνών 

χαι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων γιο την οργάνωση της Πρόλη

ψης της Εγκληματικότητας του Συμβουλίου της Ευρώτης, 3) Ιωάννης 

Γαβρίλης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αθηνών, 4) Βασίλειος ΙΛσυραντός, Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυν

σης Δημόσιας Ασφάλειας ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

5)Αργύριος Τσιπούρας, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στατιστικής του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, 6) Νικόλαος Τσίγκος, Διευθυντής Πρόληψης και 

Καταστολής Εγκληματικότητας Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

7) Αργυρώ βανσπούλου, Βομικός, Εγκληματολόγος , συνεργάτης της Γενικής 

Γραμματείας 'Ερευνας και Τεχνολογίας, D) Πηνός Ποντός, Κοινωνιολόγος 

στη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 9) Χριστόφορος Α ργ υρ 6*. ον - 

λος , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθη

νών, 10) X. Δρουλίσκου, υπάλληλος της Δ/νσης Πρόληψης και Καταστολής 

Εγκληματικότητας Ανηλίκων, ως γραμματέας.

2. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμον για τη σύσταση Συμβου

λίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας απαρτίζεται από τρία άρθρα. Στα

άρθρα αυτά όιαφαίνεται η αναγκαιότητα και χρησιμότητα αυτού του νέου 

θεσ μου για τη χώρα μας και διαγράφονται ο σκοπός, οι αρηοόνότητες, 

καθώς και η δομή και λειτουργία του συνιατώμενου οργάνου.

Πιο αναλυτικό: Το Συμβούλιο βρόληφης της Εγκληματικότη

τας ( ΧΙΕ) συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για την αποδοτική 

λειτουργία του όμως είναι απαραίτητη η οτενή συνεργασία με τους άλλου 

φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς, που άμεσσ ή έμμεσα ασχολούνται με 

θέματα πρόληψης ορισμένων μορφών ή όλων των εγκλημάτων, όηας εμπρη

σμόν, όιακινήοεως ναρκωτικών κλκ. ('Αρθρο I καρ. I).

Στην χαρ. 2 του ίδιου άρθρου καθορίζονται οι οκοπο ί του ΓΙΕ. 

Σύμφωνο με αυτούς το ΓΠΕ χαρ άσσε ι την πολιτική της χώρας για την 

πρόληψή της εγκληματικότητας τόοο των ε^λίκυν όσο και των ανηλίκων,- 

υποβάλλει προτάσεις για το συντονισμό των διαφόρων χοσγραμμάτων πρό

ληψης και γενικά προτείνει νέα, επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρο πρό- 

Τνο'-ης ·
£την παρ. 3 αναφέροντα ι ενδεικτικά τα μέσα τα oxoic χρησιμοποιεί 

το ΓΙΕ τ να πραγματώσει τους σκοπούς του; ενημέρωση φορέων, μέσων 

μαζικής επικοινωνίας και κοινού σχετικά με τα σύγχρονα μέτρο πρόλη

ψης, προώθηση συνεργασίας και συμμετοχής των παραπάνω, ενθάρρυνση 

της δημιουργίας περιφερειακών Συμβουλίων Πρόληψης, ενθάρρυνση των 

πολιτών να μεριμνούν και οι ίδιοι με νόμιμα μέοα για την ασφάλεια 

των προστστευόμενων από το κράτος έννομων αγαθών τους, παρακολούθηση 

και αξιολόγηση εφαρμοζόμενων από το κράτος, την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ή*την ιδιωτική πρωτοβουλία προγραμμάτων πρόληψης κλπ. Παρόλο που 

είναι αυτονόητο, στο ίδιο άρθρο τονίζεται ότι όλα τα μέτρα που προ

τείνει το ΠΙΕ πρέπει να εναρμονίζονται με τα συνταγμστικώς κατο

χυρωμένα δικαιώματα των πολιτών.

Ε σύνθεση του ΧΠΕ καθορίζεται στο άρθρο 2. Στο αημείο αυτό 

το σχέδιο νόμου κινήθηκε ανάμεσα στο γαλλικό χράτυπο, το οποίο περι

λαμβάνει υψηλά ισ τά με να πρόσωπα, βουλευτές, υπουργούς , κλπ. υπό την 

Προεόρία του Πρωθυπουργού, και οτο Σουηδικό οτο οπο Cfc εκπροσωπούνται 

πολιτικά κόμματα, επαγγελματικές τάξεις, τεχνοχράτες κλπ.

Το ΠΤΕ απαρτίζεται αχό μέλη: α) εκ του νόμου, όπως τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης, ο οποίος και προεόρεύει, τον Εισαγγελέα του Α.Π. , Γενι

κούς Γραμματείς αρμόδιων Υπουργείων, διευθυντές Υπουργείων

και β) T£±£I;L_221£j£ · δχως εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων,

πανεπιστημιακών, επαγγελματικών και επιστημσν ιχών ενώσεων, σωματείων, 

φοιτητικών συλλόγων κλπ.

Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται θέματα απαρτίας, τακτικυν και εκτά

κτων συνεδριάσεων του Συμβουλίου κλκ.

Καίριο όργανο τον ΣΠΕ είναι η πενταμελής 6ιτελεοτιχή Επιτροπή 

(Ε.Ε. ). Ε Β-Χ. έχει διετή θητεία και συνέρχεται τουλάχιστον μία φοοά 

το μήνα (άρθρο 3 *ορ. I).

Ε Ε.Ε. έχει ευρείες αρμοδιότητες που περ ιγρό φόντα ι στην παρ. 2 

Μεταξύ άλλων γνωψοόοτεί για τη σκοπιμότητα συγκεκριμένων προγραμμάτων 

πρόληψης, υποδεικνύει μέτρα πρόληψης, σννιστά υποεπιτροπές και ομάδες 

εργασίας, συντάσσει ετήσιες εκθέσεις για τις δραστηριότητες του ΣΠΕ 

κλπ.

Στις zcp. 3-7 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λεπτομέρειες 

ε^σρμογής των π ροηγ ού με νυν διατάξεων, τη γραμματεία, τα περιφερειακά 

ή τοπικά Συμβούλια Πρόληψης, και

καταργείται εν μέρει ο ν. 2330/1953 βάσει του οποίου σννεοτήθη το βρα

χύβιο συμβούλιο συντονισμού των μέτρων πρόληψης και καταστολής της 

εγκληματικότητας των ανηλίκων.

Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι το ΣΠΕ μπορεί να γίνει ένα ζωντα

νό όραστήριο και αποδοτικό όργανο έγκλημα το προληπτικής πολιτικής και 

τούτο γιατί το ΣΠΕ βασίζεται στην αρχή ότι μια επιτυχημένη και συνε

χής εκστρατεία για την πρόληψη της εγκληματικότητας σποιτεί συναίνεση, 

συνεργασία, συντονισμό και συμμετοχή. Κ χλατειά σύνθεση του ΣΠΕ 

θα διευκολύνει τις όιεργασίες αυτές.

Πε το δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου Γόμου, τροποποιούνται ορισμέ-
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ες Διατάξεις των H.X. και X-H-Δ- παι tισίγσντπ i νέες ρυθμίσεις, 

t πιο οι)μαντικές «πό «ντές είναι ον ακόλουθες:

1. - Β αναστολή της παραγραφής βρχίζε ι pc την άσκηση της ποινικής 

« ι όχ ι με επίόοση του κλητηρίσυ θεσχίοματος , όχως η νομο

ί^ ίο έχει ερμηνεύσει το εδάφιο 2 της χαρ. 1 του άρθρ. II3 του Doι- 

ιχου Κώδικα.

2. - Αυξάνεται ο χρόνος αναστολής της χαραγ ραφής αχό τρία χρόνιο 

Λ ισχίαι σήμερα σε 5 χρόνια γιο το πλημμελήιβτα <ID χρόνιο γιο το 

αχουργήμστα.

' 3.- «παναφέρεται σε ισχί ο θεσμός της Δισχακής της παραγραφής 

αο ίσχυε χριν αχό την εισαγωγή του Ποινικού Κωδικέ αφοί ο σημαντικό- 

εοος όικαιολσγητικός λόγος της παραγραφής. χου είναι η σχάλει ςη της 

,κόνας του εγκλήματος στην κοινή γνώμη με την χά ροόο του χρόνου και 

τνν αδυναμία εχίόρασης της κοινής γεν ικοχροληχτ ικέ και ειδικοχρολη- 

τικά 6εν μπορεί νσ ισχύει όταν έχει εκ Δοθεί καταόικαστ ική απόφαση 

οχοίο αναβιώνει την εικόνα του εγκλήματος και ισχυροποιεί την ονάγ- 

·| αχσνομής της όικαιοσύνης για γεν ικοχροληχτ ικοί ς και ειόικοχρολη- 

"ΐκούς λόγους.

4. - Διευρύνεται η έννοια του υχαλλήλου 6*υς αυτή χεριγράφεται 

•ο άρθρο 263ο του Ποινικού Κώόικο γιο νσ καλύψει όλους όσους υπηρε- 

χ»ν μόνιμα ή χρόακαιρα και με ακοισόήχοτε ιόιότητπ στο Δημόσιο 

-νέε . Ε ανάγκη αυτής της διεύρυνσης χροκύχτει αχό την αναμφισβήτητη 

-ρερινή πραγματικότητα της κρατικής παρέμβασης σε κεριοσ ότερους το- 

είς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής με Διάφορες μορφές και τρό- 

-joz και όχι μόνο μέσα από νομικέ πρόσωπα όιροσ ίου όικα ίου και επ ι- 

.1 ρήσε ις κοινής ωφέλειας και την ανάγκη τόνωσης του αισθήματος ευθύ- 

-ς αυτά* χου όιαχειρίζοντα ι το όημόσιο χρήμα ή την αχοταμίευση του 

?ον, χοθώς εχίσης και την τόκυση του αισθήματος ασφάλειας και εμχι- 

τοσύνης του λαού στην καθαρότητα αυτής της όιαχείρισης.

5. “ Αυξάνεται ο αριθμός των αόιχημάτων χου μετστρέχονται σε κο- 

σώργημα κατά τη όιαχείριση του όημοσίου χρήματος (χεριλα μβάνοντπ ι 

λέσν και τα αόιχήματα της όωροόοκίας) καθώς εχίσης όιευρύνεται ο 

·*ιέας εναντίον του οποίον στρέφεται ο Δράστης αυτών ίων αόιχημάτων 

soύ περιλαμβάνει όλοντον όημόσιο τομέα.

6. - Β εκτέλεση των βουλευμάτων θα γίνεται αμέσως μετά τη όημο- 

-ευοή τους με τη χορήγηση του αναγκαίου σχοσχάοματος για να σπο- 

ύγετα ι στο μέλλον η προσπάθεια ορισμένων κατήγορο υμέναν αποφυγής

->ν Δυσμενών γιαυτούς Διατάξεων του βουλεύματος.

7. - Συντομεύεται η όιοόιχασίε παραπομπής των καταχραστών του 

μοσίον χρήματος με την έκΔοση ενός μόνο παραπεμπτικού βουλεύματος

οχοίο όεν υκόκειται oc κανένα ενΔικο μέσο.

Ϊ3ε τις ρυθμίσεις αυτές επιΔιώκεται να τεθεί τέρμο σε μίο τακτι

κού ακοτελεί Διαστροφή του-χο ιν ικσύ μας συστήματος.

■ Ο σιγκεχριμένα:

«) iic τις ιοχύσυοες Διατάξεις είναι Δυνατόν-να εαραγραφούν σοβαρέ 

οχήματα πριν φθόοονν καν στο ακροατήριο ή νο an ρογρσυσύν στο στάΔιο 

< »υρ ίως Διαδικασίας. Αυτό επιΔιώκεται ή cx ιτυγχέ vctu ι με αλλεχάλ- 

λες αναβολές των ποινικήν Δικών oc όλα tc στάΔια της ποινικής Διο- 

χαοίας με Διάφορες προθέσεις ή ισχυρισμούς που Δύσκολε μπορούν vc 

εγχΰονν από τα Δικαστήριο, αν είναι βάσιμοι ή όχι. Βχίαης επιτυγχά- 

ται πει με οΔικζ ιολόγητη κατάχρηση της ενΔιάμεσης ΔιαΔικοσίας, 

λ.-της όιαΔικαείας ενίτ.ιον των Δικαστικών συμβουλίων. Τουλάχιστον

305, των αιτήσεων εναιρέσεως στον AJL, απορρίπτονται ω; α βάσιμες...

£) Ο αποκλεισμός τίΛ1 συχνών αναβολών στην ποινική Διοόικσσία που 

νονται με την προοπτική ή την χροοΔακία της παραγραφής, θο σνακου- 

-αει όλους τους παράγοντες της Δίκης που υφίσταντο ι την απώλειο πο- 

τΐυου χρόνου εργασίας χαι των Δικαστών αλλά και των μαρτύρων χα ι 

ατματστνωμώνων κλπ.

7) Έντονα αισθητή και ουσ ιώόε ης συντόμευση στην αχονομή της Δ ι- 

.οοόνης χΜρίς χαμιά απολύτως απώλεια ή άχχτωοη από τις συντ/χές 

'υήσεις υπέρ χάθε πολίτη θσ αυξήοει τη γενική και ειόική πρόληφτ,

; ποινής της οποίας επηρεάζεται η αχοτελεομστ ικότητε, 6*»>ς ϊχει 

οΔείξει η Διεθνής αλλέ και η ελληνική εμπειρία, όχι τόσο από την αυ

στηρότητα της ποινής χου επιβάλλεται, όσο αχό τη βεβαιότητα και το* 

χότητε επιβολής της ποινής.

ό) Οι τροποποιήσεις που επέρχονται και στο άρθρο 263ο του H.K. 

και στο νόμο 1603/50 Δε συνδέονται με ευκαιριακές εντυπώσεις ή κατο- 

ατάοεις αλλά συναρτάν τα ι σναγκαίως με την ουσιαστική μετατροπή της 

ουσίας της κροτιχής Δράσης και του κράτους -από κράτος Δικαίου σε 

κράτος πρόνοιας και οε κράτος που έχει αναλάβει κύριο το ρόλο κοινώ

ν ιχής, οικονομικής κα ι πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι λεπτομερειακέ οι ακόλουθες:

'Apfepc I

Με την χαρ. I αντικαθίσταται το άρθρο 133 Π «21. στο ακόλουθο σημεία:

1) Αντικαθίσταται το εΔέφιο β'της χαρ. I της ιοχύουοας διάταξης 

και ως χρος το χρόνο έναρξης της αναστολής της χαραγραφής και ως 

προς το χρόνο Διάρκειάς της. Ε Διεύρυνση της .Διάρκειάς της Δικαιολο

γείται σήμερα αχό λόγους της σημερινής Δικό νομικής πραγ ματικότητο ς. 

Λόγω τον πλήθους των υποθέσεων καμιά υπόθεση όεν μπορεί να όιατρέξει 

και τους 3 βαθμούς της κύριας όιαόιχασίας μέσο oc μια 3ετία.

2) Ε παρ. 2 του άρθρου 113 Π.Κ. παραμένει ως έχει.

3) Προστίθεται παρ. 3 με την οποία επαναφέρεται ο θεσμός της Δια

κοπής της παραγραφής της ποινής. Ε απάλειφη του θεσμού αυτού από τον 

LJZ. που ιοχύε., «πάλειφη *συ έγινε ο το τελευταία στάόια αναθεώρησης 

των προηγούμενων προσχεόίων σύνταξης του Π.Ιζ. αποτελούσε μή επιβε

βλημένη ενέργεια ενόψει Δύο γεγονότων: πρώτον οι σχετικές με την 

παραγραψή Διατάξεις του £.£. είναι αχό τις πιο επιεικείς στην ευρω

παϊκή έννομτ, τάξη χαι δεύτερον} όπως σωστά σ να φέρε τα ι στην αιτιολογι- 

πή έκθεση του προσχεδίου του Π.Κ. του 1329, η ύπαρξη κστσόιχαστιχής 

αχοφάοεως Διατηρεί >παπή την εικόνα του εγκλήματος και επιτακτική 

την ανάγκη ακονομής της Δικαιοσύνης.

Με την παρ. 2 του άρθρου 4 ορίζεται άτι η ειδική ρύθμιση για την 

παραγραφή των αδικημάτων που ορύττονται Δια του τύπου, εξακολουθεί 

να ισχύει Διότι η φύση των αδικημάτων αυτών έχει μια ιδιαιτερότητα 

και οι Διπα ιολογητιχοί λόγοι της ειδικής ρύθμισης εξακολουθούν να 

ισχύουν.
Διευρύνετε ι κα ι

Με την παρ. 3 του άρθρου 4 Διευκρινίζεται το χλα ία ic εφαρμογής 

του άρθρου 263 A 2XJ1., καλύπτοντας ολόχλτμ>ο το Δημόσιο τομέα, όπως 

αυτός έχει ορισθεί με την παρ. I του άρθρου.3 του ν .1232/1962 (OSI 22) 

όπως ερμηνεύτηκε με την παρ. 6 του άρθρ. I του ν.22 56/1902 (GH. 65).

Ιΰ τον τρόπο cm6 προστατεύονται tc συμφέροντα μεγάλων οργανι

σμόν ή επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το

μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων τον λαού μας. Και αποφεύγονται 

οποία Δήποτε ερμηνευτικά προβλήμστα που είχε πρόκαλέσει μέχρι Tjpc 

η ισχύουσα όιάτοξη.

lit την πcρ. 4 του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται η παρ. I του άρόρου 

I του ν. l60o/IS5C, ως προς τα ακόλουθα σημεία:

1) Γτον κατάλογο των εγκλημάτων που στρέφονται κατέ τον Δημοσίου 

χλχ. μι π οπ%>ία μετστρέχονται οε κακουργήιχ:το όταν το όφελος ή

η ζτνι*-έ που προπαλείται ή επιδιώκεται υπερβαίνει τε 2 εκατομμύρια Δρχ. 

προστίθενται και tc αόιχήματα της όωροόοείας και ώωρολη4*ίας, γιστί 

είναι κατά κανόνα συναφή με tc εγκλήμστε που ήδη προβλ^σνται. Αλλέ 

επιπλέον έχσυν κα ι ιδιαίτερη σημσοίο γιε την καθαρότητα της όιαχείρι- 

οης τσν Δημοσίου χρήματος.

2) Το αδικήματα αυτά καθίστανται καχουργήματε όταν στρέφονται 

κατά των οργανισμών τσυ 6-jpόσίου τομέο και όχι μόνο κστά του Δημο

σίου ή των Χ33ΔΔ}6πως ίσχυε μέχρι σήμερα.

'Αρθρο 5

lit την παρ. I γίνεται η οναγχαία αντικατάσταοη φράσης του άρθρου 

ΙΠ Ζ.Ζ.ΰ - μετά την τροποποίηση του 2 63Α Π.1^ και τσυ αρ. I ν .1608/ 

1950.

lit την παρ. 2 πατάσσεται χάθε προοπάθειο κατηγορουμένου γιε την 

αποφυγή υποβολής του οε θυόμενε ίς Διατάξεις βουλευμάτων.

!ίε την πσρ. 3 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. I του αρ.

305 Π.Π.Δ. με το οποίο εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την



ενοχή κατηγορουμένου γιο εγκλήματα που πο'οβλέπονται από το dpopc I 

xac . I του v. IS0C/IS5C, όπως τροποποιχ ίτοι με το σχέ6wo νόμου, ο 

κατηγοοούιιενος πα ρσ πέ ιτ: ετ α ι με. βούλευμα του Συμβουλίου £ocvuv εναν

τίον του οποίου καν όνο έν δικό μέσο όεν επιτρέπεται.

Η εχιλσγή αυτής της λύσης έγινε κα ι γιο τη συντόμευση κάθαρσης 

οποίαοόήπστε καταγγελίας ή κατηγορίας, βαρύνει τους ανθρώπους που 

ό ιβχε ιρ ίξοντα ι το ΰημόσ ιο χρήμα και για λόγους αύξησης της εμπιστο

σύνης του λαόν μπς στη ΰιαχείριση του όημάα ιου χρήμστος, των ει09ορών 

του και των αποταμιεύσεων του. Αποτελεί επαρκή εγγύηση για τον κατη

γορούμενο η ύπαρξη εφετειακσύ βουλεύματος, 6ηλ. βουλεύματος από ό.ι- 

καοτές κου έχουν επαρκή δικαστική εμπειρία για να αντ ιμετεκ ίσσυν την 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων που συναντώντας στη διευκρίνιση οικονο

μικών εγκλημάτων και αποφεύγεται η ακραία λύση του ν, 661/77, ο οποίος 

καλύπτει οοοαρό αόΐϊϊήματα τα οποία όμως δεν έχουν δύσκολα νομικά 

προβλήματα ή προβλήματα σπόόειξης.

'Αρθρο 6

μαρίδα της Κυβερνήοεως, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθο'συ 5»

or οποί* είναι ο να μο ισ^ήτητα δ ικονομ ιχής ρύσης . δεν προτεί νέ

τοι αναδρομικότητα στις διατάξεις για την παραγραφή *αι τις λοιπές 

ουσιαστικές διατάξεις, γιατί στην Ελλάδα σε αντίθεοη με άλλες χώρες, 

η παραγραφή θεωρείται θεσμός ουσιαστικού ποινικού δικαίου και οποιο- 

δήπστε αναδρομικότητα θα ποοοέκρουε στο άρθρο 7 του Συντάγματος.

Αυτό είναι το σχέδιο νόμου που προτείνουμε στην εθνική αντιπρο

σωπεία για να το φηφίσει·-

ΑΟήνα e?) ΙΙοεμβρίου IS86

ο υβοτιγ/ε tiZMazzrtz:

Οι διατάξεις του νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφη-


