
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ετο σχέδιο νόαου «Εκσυγχρονισμός του Θεσμού του Ποινικού Μητρώου 

και Τροποποίηση Ποινικών Διατάξεων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Wi το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η προσαρμογή της οργά

νωσης του θεσιιού του ποινικού μητρώου στις σύγχρονες ανάγκες και 
τεχνολογικά δεδομένα αφενός και αφετέρου η θέσπιση ειδικών ποινικών 
διατάξεων γεα τη διασφάλιση της γνησιότητας των στοιχείων, που εγ- 
γράφονται και αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή πα- 
ράγσνται και αναπαράγοντα* από αυτους {ύστερα από την εισαγωγή της 
πληροφορικής στη χώρα μας), αλλά και για τη διαφύλαξη και προστα
σία των κρατικών, επιστημονικών και επαγγελματικών μυστικών, που 
έχουν τη μορφή στοιχείων ή προγραμμάτων υπολογιστών. Η παροχή 
της ειδικής αυτής ποινικής προστασίας κρίνεται αναγκαία γιατί η αξιό
ποινη δραστηριότητα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί στον τομέα της 
πληροοορικής. δεν καλύπτεται πλήρως από την υπάρχουσα ποινική νο
μοθεσία ενώ η νέα αυτή μορφή τεχνολογίας μπορεί να ανοίξει δρόμους 
σε νέες, άγνωστες και με εφαρμογές αντίστοιχης τεχνολογίας μεθόδους 
εγκληματικής δράσης, οι οποίες δεν προβλέπονται από τον Ποινικό Κώ
δικα και τους ισχύοντες ειδικούς ποινικούς νόμους.

Ειδικότερα: Με το άρθρο 1 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρ
θρου 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση επεκτείνονται και στους ναυτικούς ναυτολο
γημένους σε εμπορικά πλοία οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημο
σίους υπαλλήλους και υπαλλήλους σιδηροδρομικών, ατμοπλοΐκών κα·. 
αεροπορικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν καλούνται να εμφανιστούν στο 
ακροατήριο, αν δεν κατοικούν στην έδρα του δικαστηρίου, αν η κατηγο
ρία αφορά πλημμέλημα ή πταίσμα. Για την αποφυγή παρέλκυσης της 
ποινικής δίκης με αναβολές λόγω μη προσέλευσης των κρατουμένων 
μαρτύρων, αλλά και για αποφυγή απασχόλησης αστυνομικών για τη 
μεταγωγή και φύλαξη των κρατουμένων στους χώρους των δικαστή 
ρίων. όταν οι φυλακές και τα σωφρονιστικά καταστήματα που κρατου 
νται βρίσκονται εκτός της έδρας του δικαστηρίου, θεσπίζεται διάταξη μ 
την οποία δεν κλητεύονται στο ακροατήριο, αλλά διαβιβάζεται η ένορχ · 
κατάθεσή τους που έχει ληφθεί στην προδικασία, και μόνον σε εξαιρε- 
κές περιπτώσεις κλητεύονται, αν η εξέτασή τους στο ακροατήριο είνι 
-τναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας.

Με το άρθρο 2 συμπληρώνεται η περίπτωση γ’ του άρθρου 13 τν. 
Ποινικού Κώδικα με τρόπο ώστε στην έννοια του εγγράφου να περιλη 
φθούν όλα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται από υπολογιστή ή πες 
φερεεακή μνήμη υπολογιστή για την με μαγνητικό. ηλεκτρονικό ή κοιν 
τρόπο εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή πληροφ* 
ριών και στοιχείων όπως είναι οι σκληροί δίσκοι, δισκέττες, κασσέτε: 
συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριών, χαρτί εκτυπωτ* 
κ.λπ.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης αυτής κρίθηκε σκόπιμο να διευ 
ρυνθεί ακόμη περισσότερο η έννοια του εγγράφου ώστε να περιλάβ· 
αυτή και κάθε άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήπστε πληροφο 
ρία. εικόνα ή ήχος, όπως είναι οι φωτογραφίες, κινηματογραφικές τα 
νίες. κασσέτες μουσικής, δίσκοι γραμμοφώνου, βιντεοκασσέτες κ.α. ιζ 
όσον τα στοιχεία αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γ
γονότα που έχουν έννομες συνέπειες.

Με την διεύρυνση αυτή της έννοιας του εγγράφου είναι δυνατό, ιζ 
όσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα τη. 
πλαστογραφίας (άρθρο 216 Π.Κ.) στην περίπτωση εξ υπ* αρχής κατάρ 
τισης. αλλοίωσης ή μεταβολής των μέσων αυτών με την εισαγωγή προ 
σθήκη ή αφαίρεση κ.λπ στοιχείων.

Η συμπλήρωση αυτή είναι αναγκαία για την προσαρμογή του νόμο 
στις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, αλλά και προ. 
την πάγια πλέον νομολογία του Αρείου Πάγου η οποία θεωρεί έγγραρ ·> 
όλα τα παραπάνω μέσα, όπως επίσης και για την εναρμόνιση του ά: 
θρου 13 του Π.Κ. με το άρθρο 444 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Με τα άρθρα 3 και 4 προβλέπεται και τιμωρείται η παραβίαση μυστι
κών που έχουν σχέση με προγράμματα ή στοιχεία υπολογιστών.

Τιμωρείται επίσης η αθέμιτη αντιγραφή ή χρησμοποίηση προγραμ
μάτων υπολογιστών, κρίθηκε δε αναγκαία η θέσπιση της διάταξης αυ
τής αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη δαπάνη, η οποία απαιτείται για την πα
ραγωγή προγραμμάτων, καθώς και ο οξύτατος ανταγωνισμός που έχει 
αναπτυχθεί στον κλάδο αυτόν. Επίσης τιμωρείται ως έγκλημα διακιν- 
δυνεύσεως η πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί σε υπολογι
στή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα

τηλεπικοινωνιών. Ορίζεται επίσης ποιες πράξεις διώκονται ύστερα απ 
έγκληση. Τέλος, προβλέπεται η εφαρμογή των άρθρων 146. 147 κσ 
148 του Π.Κ. αντιστοίχως στην περίπτωση που οι οικείες πράξεις τελλ 
στη καν σε σχέση με στρατιωτικά ή διπλωματικά μυστικά που αφορού 
την ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις του Κράτους.

Με το άρθρο 5 προστίθεται μετά το άρθρο 386 του Π.Κ. νέο άοθί' 
386Α τον τίτλο «απάτη με υπολογιστή» στο οποίο προβλέπεται ειδικ: 
έγκλημα απάτης που μπορεί να διαπραχθεί με κατάλληλη διαμόρφωσή 
του προγράμματος του υπολογιστή ή αθέμιτη παρέμβαση κατά τη 
εφαρμογή του ή με τη χρησιμοποίηση εσφαλμένων ή ελλειπών στοι 
χείων και τούτο γιατί η ειδική αυτή μορφή απάτης δεν καλύπτεται πσ 
ντοτε από το άρθρο 386 του. Π.Κ.

Με το άρθρο 6 του σχεδίου παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων που θα 
ρυθμίζουν την οργάνωση των υπηρεσιών του ποινικού μητρώου. Με
ταξύ άλλων, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίι 
θα ορίζει το χρονοδιάγραμμα και την έκταση εφαρμογής μηχανογραφι
κού συστήματος στις υπηρεσίες που τηρούν ποινικό μητρώο. Επίσης 
προβλέπεται η σύσταση υπηρεσίας Γ ενικού Ποινικού Μητρώου η οποία 
θα τηρεί δελτία ποινικού μητρώου όλης της επικράτειας και του εξωτε
ρικού. παράλληλα με τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Με το άρθρο 7 καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώο- 
και συγκεκριμένα η τήρηση δελτίων, με την επιφύλαξη εφαρμογής του 
μηχανογραφικού συστήματος, τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέροντα 
σε κάθε δελτίο καθώς και ποιες καταδικαστικές αποφάσεις ή βουλεύ
ματα αναγράφονται σε αυτό.

Με το άρθρο 8 ρυθμίζεται ο τρόπος εκκαθάρισης του ποινικού μη
τρώου από τα ανίσχυρα δελτία, καθώς και η καταστροφή των δελτίων 
αυτών ή η διαγραφή της ανίσχυρης εγγραφής από τη μνήμη του ηλε
κτρονικού υπολογιστή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συ
στήματος.

Γίνεται επίσης περιοριστική απαρίθμηση των περιπτώσεων λήξεως 
της ισχύος των δελτίων του ποινικού μητρώου, οπότε αποκλείεται η με 
οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποίησή τους.

Με το άρθρο 9 ορίζονται οι τύποι των αντιγράφων που εκδίδουν οι 
υπηρεσίες, οι οποίες τηρούν ποινικό μητρώο (αντίγραφο δικαστικής 
χρήσης και αντίγραφο γενικής χρήσης) και καθορίζεται το περιεχόμενο 
του καθενός από τους τύπους αυτούς.

Με το άρθρο 10 καθορίζονται περιοριστικά οι περιπτώσεις χορήγη
σης καθενός από τους δύο τύπους αντιγράφων ποινικού μητρώου.

Με το άρθρο 11 καθορίζεται η έννοια του όρου «αντίγραφο ποινικού 
μητρώου* ή «απόσπασμα ποινικού μητρώου» όταν αυτός υπάρχει σε 
διάταξη νόμου.

Η χορήγηση αντιγράφου άλλου τύπου από αυτόν που, σύμφωνα με 
τις περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 11 του σχεδίου, αντιστοιχεί σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί όπως ορίζει το έκτο άρθρο 12 
του σχεδίου αυτού, πειθαρχικό παράπτωμα.

Με το άρθρο 12 προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τους υπαλλή
λους εκείνους οι οποίοι ανακοινώνουν σε τρίτους πληροφορίες που περιέ- 
χονται στο ποινικό μητρώο. Επίσης χαρακτηρίζεται, ως πειθαρχικό πα
ράπτωμα. η παράλειψη της σύνταξης ή καταχώρησης δελτίου ποινικού 
μητρώου από υπάλληλο ο οποίος είχε τη σχετική υπηρεσιακή υποχρέ
ωση.

Με το άρθρο 13 ρυθμίζεται ο τρόπος επίλυσης των αμφισβητήσεων 
των σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το ποινικό 
μητρώο.

Με το άρθρο 14 προβλέπεται υποχρέωση των ληξιάρχων για την 
αποστολή αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου τις οποίες 
εκδίδουν.

Το άρθρο 15 περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις οι οποίες αποσκο
πούν στην εκκαθάριση των υπηρεσιών από τα άχρηστα αρχεία που πα
ρακωλύουν τη λειτουργία τους.

Τέλος το άρθρο 16 ορίζει το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του 
νομοσχεδίου.

Αυτοί είναι οι σκοποί και οι ειδικότερες ρυθμίσεις αυτού του σχεδίου 
νόμου και παραχαλούμε τη Βουλή να το περιβάλει με τη ψήφο της. 

Αθήνα. 9 Μαΐου 1988 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 

και Υπουργός Δικαιοσύνης
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΚΑΤΑΡΓΟΤΝΤΑ1 ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
’Αρθρα 573-580 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

’Αρθρο 573.

Οργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.

1. Με Δ/γμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι
καιοσύνης καθορίζονται: α) οι υπηρεσίες στις οποίες τηρείται το ποινικό 
μητρώο καθώς και όσα αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τους, και 
επιτρέπεται η οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Γενικού Ποινικού 
Μητρώου, παράλληλα προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του, β) ο τρό
πος σύνταξης, θεώρησης, ταξινόμησης, καταστροφής και αντικατάστα
σης των δελτίων ποινικού μητρώου, γ) ο τρόπος εξακρίβωσης της ταυ
τότητας των κατηγορουμένων σε σχέση με την τήρηση των δελτίων ποι
νικού μητρώου και δ) ο τύπος των εκδιδομένων αντιγράφων και απο
σπασμάτων του ποινικού μητρώου.

2. ’Εως την έκδοση του Δ/τος σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εφαρμόζο
νται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν.

’Αρθρο 574.

Εγγραφές στο Ποινικό Μητρώο, διαγραφές και έκδοση 
αντιγράφων και αποσπασμάτων

1. Το ποινικό μητρώο αποτελείται από δελτία στα οποία αναγράφο
νται:

α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του καταδίκου που είναι αναγκαία για 
την εξατομίκευσή του.

β) Οι καταδικαστικές αποφάσεις για κακούργημα ή πλημμέλημα 
οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, με τις κύριες και παρεπόμενες ποι
νές που έχουν επιβληθεί καθώς και τα μέτρα ασφάλειας.

γ) Οι καταδικαστικές αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων που ανα
κοινώθηκαν επίσημα και αφορούν πράξεις, οι οπο'ιες χαρακτηρίζονται 
και από την ελληνική ποινική νομοθεσία ως κακουργήματα ή πλημμε
λήματα.

δ) Οι αποφάσεις και τα βουλεύματα, με τα οποία απαλλάσσεται ο κα
τηγορούμενος επειδή δεν είχε ικανότητα καταλογισμού ή λόγω έμπρα
κτης μετάνοιας, με τα ασφαλιστικά μέτρα που τυχόν επιβλήθηκαν.

ε) Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται από το δικαστήριο ανα
μορφωτικά μέτρα ή σωφρονιστικός περιορισμός σε ανηλίκους.

στ) Οι δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις που Οιατάσσουν την απέ
λαση αλλοδαπών.

ζ) Η χρονολογία απότισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής, για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα από δόλο, εφόσον είναι ανώτερη από'δ. 
μήνες, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως από το διευθυντή των 
φυλακών, που διενεργεί την απόλυση του καταδίκου, προς το αρμόδιο 
Γραφείο Ποινικού Μητρώου. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του 
αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή του αρμόδιου δικαστικού γραμμα
τέα σε περίπτωση καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίστηκε για 
τη μετατροπή της ποινής.

2. Οι αποφάσεις και τα βουλεύματα καταχωρίζονται μόλις γίνουν 
αμετάκλητα.

3. Στο ποινικό μητρώο εγγράφονται ακόμη η χάρη, η αμνηστία, η 
παραγραφή της απόφασης ή της ποινής που επήλθι με ειδικό νόμο, η 
υπό όρο αναστολή εκτέλεσης της ποινής, η υπό όρο απόλυση από τις φυ
λακές. η μεταβολή ή η άρση του ασφαλιστικού ή αναμορφωτικού μέτρου 
που επιβλήθηκε καθώς και οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 550 και 551.

4. Αποφάσεις που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται από το ποινικό 
μητρώο και διατάσσεται η καταστροφή των σχετικών δελτ’ιων αν:

α) ακυρώθηκαν ή εξαφανίστηκαν με μεταγενέστερη αμετάκλητη δι
καστική απόφαση,

β) επιβλήθηκαν σε ανηλίκους αναμορφωτικά μέτρα, αυτοδικαίως μό
λις συμπληρωθεί το 17ο έτος της ηλικίας τους και

γ) αν επιβλήθηκε σε ανηλίκους περιορισμός σε σωφρονιστικό κατά
στημα. μετά διετία από την απόλυση από το σωφρονιστικό κατάστημα, 
και σε περίπτωση απόλυσης υπό όρο, αν δεν επήλθε άρση ή ανάκλησή 
της μέσα στον ορισμένο χρόνο δοκιμασίας, εφόσον σε όλες τις περιπτώ
σεις του εδαφίου αυτού αποφασίσει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου ανηλίκου ή του εισαγγελέα.

5. Από το ποινικό μητρώο εκδίδονται α) αντίγραφο τύπου Α’, β) αντί
γραφο τύπου Β’ και γ) απόσπασμα.

Άρθρο 575.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α .

1. Στο αντίγραφο τύπου Α' καταχωρίζονται όλες οι εγγραφές του 
ποινικού μητρώου.

2. Αντίγραφο ποινικού'μητρώου τύπου Α’ ορισμένου προσώπου χο
ρηγείται μόνο:

α) Στις αρχές του ασκούν ποινική δικαιοδοσία, αποκλειστικά για δι
καστηριακή χρήση. Σε κάθε δικογραφία κατά κατηγορουμένων για κα
κούργημα ή πλημμέλημα ο εισαγγελέας και ο τακτικός ανακριτής 
έχουν υποχρέωση να επισυνάψουν αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου 
Α του κατηγορουμένου, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία του από τη δι
κογραφία.

β) Στις αρχές δημόσιας ασφάλειας, αποκλειστικά για υπηρεσιακή 
χρήση, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσω της αρμόδιας 
διοίκησης ή διεύθυνσης και

γ) Στους διευθυντές των σωφρονιστικών καταστημάτων, για συ
μπλήρωση του φακέλλου των καταδίκων που βρίσκονται σε αυτά.

Άρθρο 576.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β’.

1. Στο αντίγραφο τύπου Β' καταχωρίζονται οι εγγραφές του ποινικού 
μητρώου, εκτός από τις ακόλουθες:

α) τις καταδίκες με αναστολή εκτέλεσης της ποινής εφόσον η ανα
στολή δεν έχει αρθεί ή ανακληθεί μέσα στο χρόνο της δοκιμασίας, 

β) τις καταδίκες για πράξεις, οι οποίες με μεταγενέστερο νόμο έγιναν 
ρητώς μη αξιόποινες ή αμνηστεύθηκαν και

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β’ χορηγείται α) σε όλες τις 
δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες (πολιτικές, στρατιωτικές ή εκκλησιαστικές) 
μόνο για λόγο που ορίζεται από το νόμο ή από διατάγματα ή από υπουρ
γικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, και διαβι
βάζεται απ’ ευθείας προς την αρχή που το ζήτησε, και β) σε κάθε νομικό 
πρόσωπο δημόσιου δικαίου, μόνο αν πρόκειται για όσους υπηρετούν σε 
αυτό ή ζητούν διορισμό σε αυτό.

3. Με Δ/τα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι
καιοσύνης είναι δυνατόν να ορίζεται ότι χορηγείται αντίγραφο ποινικού 
μητρώου τύπου Β’ και σε ρητώς κατονομαζόμενα νομικά πρόσωπα ιδι
ωτικού δικαίου, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο εδάφιο β’ της προηγούμενης παραγριχφου. Με 
όμοια Δ/τα είναι δυνατόν να ορίζεται ότι αντίγραφο ποινικού μητρώου 
τύπου Β χορηγείται και σε αλλοδαπές προξενικές αρχές, διαπιστευμένες 
στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για μετανάστευση ημεδαπών.

4. Με Δ/τα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι
καιοσύνης είναι δυνατόν επίσης να ορίζεται, ότι χορηγείται αντίγραφο 
ποινικού μητρώου τύπου Β’ και σε ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις μόνο 
εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που ζητούν να προσληφθούν σε αυτές και 
εφόσον παρέχεται ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερομέ
νου.

Άρθρο 577.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

1. Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου καταχωρίζονται οι εγγραφές 
που καταχωρίζονται στο αντίγραφο τύπου Β εκτός από τις ακόλουθες: 

α) τις καταδίκες σε ποινή φυλάκισης έως τρεις μήνες ή χρηματική 
ποινή, ύστερα από πάροδο τριών ετών,

β) τις καταδίκες σε ποινή φυλάκισης άνω των τριών και έως έξι μη
νών. ύστερα από πάφοδο πέντε ετών,

γ) τις καταδίκες σε ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών και έως ενός 
έτους, ύστερα από πάροδο επτά ετών.

δ) τις καταδίκες σε ποινή φυλάκισης άνω του ενός και έως πέντε 
ετών, ύστερα από πάωοδο δέκα ετών,

ε) τις καταδίκες σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης, ύστερα από πάροδο 
δέκα πέντε ετών.

στ) τις καταδίκες σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ύστερα από πάμκ>δο εί
κοσι ετών.

0 τις αποφάσεις και τα βουλεύματα με τα οποία ο κατηγορούμενος 
απαλλάσσεται, επειδή δεν είχε ικανότητα καταλογισμού ή λόγω έμποα- 
κτης μετάνοιας, ύστερα από πάροδο τριών ετών από τότε που έγιναν 
αμετάβλητες.
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η) τις αποφάσεις και τα βουλεύματα με τα οποία επιβάλλεται μέτρο 
ασφάλειας. κατά το άρθρο 69 του Π.Κ.. ύστερα από πάροόο δέκα ετών.

6 > τις αποφάσεις και τα βουλεύματα, με τα οποία επιβάλλεται μέτρο 
ασφάλειας διάοοοο από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 69 Π.Κ.. 
ύστεοα από πάροδο τριών ετών.

2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι προθεσμίες της προηγούμενης πα
ραγράφου αρχίζουν από τη χρονολογία της λήξης του χρόνου της ποινής 
που επιβλήθηκε, ανεξάρτητα αν έχει εκτιθεί ή μετατραπεί σε χρημα
τική. και στην πεοίπτωση επιβολής μόνο χρηματικής ποινής, αφοτου η 
καταδίκη έγινε αμετάκλητη. Αν η καταδικαστιχή απόφαση δεν εκτελέ- 
στηκε. η προθεσμία αρχίζει από την παραγραφή της. Στην περίπτωση 
της υπό όρο απόλυσης του καταδίκου, η προθεσμία αρχίζει από τη χρο
νολογία εξόδου του από τις φυλακές, αν όμως επήλθε άρση ή ανάκληση 
της υπό όρο απόλυσης, η προθεσμία αρχίζει από την πλήρη έκτιση της 
ποινής, χωρίς να υπολογίζεται ο έως την ανάκληση χρόνος. Στις περι
πτώσεις που μαζί με την κύρια ποινή έχει επιβληθεί παρεπόμενη ποινή ή 
μέτρο ασφάλειας ή έχει επιβληθεί μονο μέτρο ασφάλειας, οι παραπανω 
προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία λήξης της παρεπόμενης ποινής 
ή του μέτρου ασφάλειας.

3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για πρώτη καταδίκη ή για καταδίκη, 
για α) έγκλημα από αμέλεια ή β) με δόλο, για το οποίο όμως ο νόμος 
απειλεί ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή χρηματική ποινή, οι προθε
σμίες της παρ. 1 του άρθρου αυτού, μπορούν, ύστερα από την πάροδο 
του μισού χρόνου, να συντμηθούν με απόφαση του τριμελούς πλημμε
λειοδικείου του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, που εκδίδεται 
ύστερα από αίτησή του, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο κατάδικος, από τη μέ
χρι τότε συμπεριφορά του. παρέχει βάσιμη προσδοκία έντιμου βίου στο 
μέλλον.

4. Αποφάσεις που επιβάλλουν περιορισμό σε σωφρονιστικό κατά
στημα. οι οποίες καταχωρίζονται στα αντίγραφα τύπου Α’ και Β', δεν 
αναγράφονται στο απόσπασμα ύστερα από διετία από τη λήξη του περιο
ρισμού ή της κατά τα άρθρα 127 και 129 Π.Κ.. απόλυσης του ανηλίκου 
από το σωφρονιστικό κατάστημα.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου χορηγείται μόνο στο πρόσωπο το 
οποίο αφορά, ύστερα από αίτηση του.

Άρθρο 578.

Καταστροφή των δελτίων.

Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 574 παρ. 4, τα δελτία ποινι
κού μητρώου καταστρέφονται και α) ύστερα από ενενήντα έτη από τη 
γέννηση του προσώπου το οποίο αφορούν, β) ύστερα από το θάνατό του, 
που βεβαιώνεται με τη σχετική ληξιαρχική πράξη και, αν δεν υπάρχει, 
με πιστοποίηση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας του τόπου της τε
λευταίας κατοικίας ή διαμονής ή του θανάτου και γ) ύστερα από ακύ
ρωση ή εξαφάνιση κατά νόμιμο τρόπο της εγγραμμένης αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 579.

Απαγόρευση ανακοίνωσης.

1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων των άρθρων 575, 576 και 
577. οι επιφορτισμένοι με τη σύνταξη και τήρηση των δελτίων ποινικού 
μητρώου απαγορεύεται να ανακοινώνουν σι οποισνδήποτε το περιεχό
μενο των ποινικών μητρώων. Ως ανακοίνωση του περιεχομένου των 
δελτίων ποινικού μητρώου θεωρείται και η χορήγηση αντιγράφου ή 
αποσπάσματος σι υπηρεσίες ή σε πρόσωπα που δεν έχουν τέτοιο δικαί
ωμα. Κατά του παραβάτη επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών μηνών και χρηματική ποινή.

2. Η iota ποινή επιβάλλεται και σε όσους λαμβάνουν αντίγραρα τύ
που Α* και Β’ κατά τα άρθρα 575 και 576, και τα χρησιμοποιούν για 
διαφορετικό σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα ζήτησαν, ή ανακοινώ
νουν το περιεχόμενο τους σε τρίτους.

Άρθρο 580.

Αμφισβητήσεις σχετικές με την τήρηση του 
ποινικού μητρώου. Διορθώσεις.

1. Κάθε αμφισβήτηση σχετική με την εφαρμογή των ορισμών για το 
ποινικό μητρώο επιλύεται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδιχών 
του τόπου της γέννησης του ενδιαφερομένου, κα: όταν πρόκειται για 
πρόσωπα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, του εισαγγελέα πλημμελειο- 
διχών Αθηνών. Κατά της διάταξης αυτής επιτρέπεται στον ενδιαφερό
μενο προσφυγή μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την επίδοσή της σε

αυτόν, στο συμβούλιο πλημμελειοδιχών στο οποίο διατελεί ο εισαγγε
λέας. το οποίο αποφαίνεαι αμετάκλητα.

2. Για τη διάρθρωση των εγγραφών στα δελτία ή της ταυτότητας του 
προσώπου το οποίο αφορούν, απαιτείται απόφαση του τριμελούς πλημ
μελειοδικείου του τόπου τήρησης του ποινικού μητρώου, ύστερα από αί
τηση του εισαγγελέα ή του ενδιαφερομένου, κατά της οποίας επιτρέπε
ται σε αυτόν που υπέβαλε την αίτηση και στον εισαγγελέα το ένδικο ιιέσο 
της έφεσης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Τροποποιούιιενη διάταξη στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του θε
σμού του Ποινικού Μητρώου και τροποποίηση ποινικών διατάξεων».

Άρθρο 215 § 3 Κ.Π.Δ.

3. Αν πρόκειται για δίκη με αντικείμενο πλημμέλημα ή πταίσμα, οι 
δημόσιοι γενικά υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των σιδηροδρομικών, 
ατμοπλοικών ή αεροπορικών συγκοινωνιών δεν καλούνται να εμφανι
στούν στο ακροατήριο, αν δεν κατοικούν στην έδρα του δικαστηρίου' α 
αυτή την περίπτωση διαβάζεται στο ακροατήριο η ένορκη κατάθεση που 
έδωσαν κατά την προδικασία. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις μπο
ρούν να κλητευθούν από τον εισαγγελέα ή από το δημόσιο κατήγορο, αν 
υπάρχει σύμφωνη γνώμη του προέδρου του δικαστηρίου ή αν το διατά
ξει το δικαστήριο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Εκσυγχρονισμός του θεσμού του Ποινικού Μητρώου και τροποποίηση 

ποινικών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α*

Τροποποίηση ποινικών διατάξεων

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονο
μίας αντικαθίσταται ως εξής:

»3. Αν η κατηγορία αφορά πλημμέλημα ή πταίσμα, δημόσιοι γενικά 
υπάλληλοι και υπάλληλοι σιδηροδρομικών, ατμοπλοικών και αεροπορι
κών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν κατοικούν στην έδρα του δικαστηρίου, 
καθώς και ναυτικοί ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία, δεν καλούνται 
να εμφανιστούν στο ακροατήριο. Ο εισαγγελέας, ο δημόσιος κατήγορος 
και το δικαστήριο μπορούν να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν η 
εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση 
της κατηγορίας*.

2. Στο άρθρο 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται πα
ράγραφος 4, που έχε: ως εξής:

«4. Μάρτυρες κρατούμενοι σε φυλακές και σε άλλα σωφρονιστικά κα
ταστήματα τα οποία βρίσκονται έξω από την έδρα του δικαστηρίου δεν 
κλητεύονται στο ακροατήριο, αλλά διαβάζεται η ένορκη κατάθεσή τους 
που έχει ληφθεί στην προδικασία. Ο εισαγγελέας, ο δημόσιος κατήγορος 
και το δικαστήριο μπορούν να παραγγελουν την κλήτευσή τους, αν η 
εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση 
της κατηγορίας».

Άρθρο 2

Στο τέλος της περίπτωσης γ* του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χοησιμοποιείται από υπολο
γιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή 
άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή 
στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και 
κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποία- 
δήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυα
σμό, εφ' όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα 
να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία».

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται νέο άιρθρο με 
τον αριθμό 370 Β, που έχει ως εξής:


