
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νό·:ου ”Τροποποίηση διατάξεων του Πανικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διστά
ξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ϊτό κεφάλαιο Α’ του σχεδίου νόμου, περιλαμβάνονται 
διατάξεις που εισάγουν νέους δεσμούς στη σωφρονιστική 
πολιτική (κοινωφελής εργασία, αναστολή ποινών υπό επι
τήρηση, επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων) καταξιωμένους 
στην ποινική νομοθεσία και πρακτική των περισσότερων 
ευοωπαικών κρατών, θ', θεσμοί αυτοί και τα μέτρα σκο
πεύουν να αντικαταστήσουν υπό προϋποθέσεις, τις βρα
χυχρόνιες στερητικές της ελευθερίας ποινές με απο
τέλεσμα, την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης 
KCi. κυρίως, την άσκηση μιας οπωσδήποτε περισσότερο 
δίκαιης και αποτελεσματικής σωφρονιστικής πολιτικής. Γιατί 
είναι γεγονος ότι ελάχιστα εξυπηρετεί αυτούς τους στό
χους η επί βραχύ χρονικό διάστημα παραμονή σε κατάστημα 
κράτησης, ενώ το ευεργέτημα της μετατροπής της ποινής 
οε χρηματική είναι χωρίς αντικείμενο για τους οικονομικά 
ασθενείς πολίτες.

1. Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 
74 Π.Κ. ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιβολής απελάσεως 
και στην περίπτωση επιβολής ποινής κάτω του έτους και 
προστίθεται η παρεπόμενη ποινή απελάσεως, που προβλέ- 
πεται σε ειδικούς νόμους, εκτός της προβλεπομένης στον 
Π.Κ. ως μέτρου ασφαλείας (άρθρα 69 επ.).

2. Με το άρθρο 2 αντικαθίστανται οι παρ. 1 έως 6 του 
άρθρου 82 Π.Κ.

Στην παρ. 1 προβλέπεται η κατά κανόνα μετατροπή της 
στερητικής της ελευθερίας ποινής που δεν υπερβαίνει το 
έτος σε χρηματική ή πρόστιμο, εκτός αν αιτιολογημένα 
απαιτείται η έκπσή της για ν' αποτραπεί ο δράστης από 
την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

Στην παρ. 2 προβλέπεται δυνατότητα μετατροπής ποινής 
μεγαλύτερης του έτους αλλά κατώτερης των δύο ετών σε 
χρηματική, αν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτή είναι αρκετή 
για να αποτρέψει το δράστη από την τέλεση άλλων 
αξιόποινων πράξεων.

Στην παρ. 3 προβλέπεται αύξηση του κατωτάτου ορίου 
της χρηματικής ποινής και του προστίμου με διατήρηση της 
δυνατότητας μείωσης μέχρι του 1/3 του κατωτάτου ορίου 
αν αποδειχθεί αδυναμία πληρωμής. Η αύξηση αυτή κρίθηκε 
αναγκαία επειδή τα προβλεπομενα στην παράγραφο που 
καταργειται ποσά (400 και 200 δραχμές αντίστοιχα) είναι 
έκτος πραγματικότητας αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

Στις παρ. 4 και 5 επαναλαμβάνονται οι διατάξεις των 
παρ. 4 και 5 του άρθρου 82 με μία φραστική μόνο αλλαγή 
της ncp. 5 που την καθιστά σαφέστερη.

Με την παρ. 6 καθιερώνεται η δυνατότητα μετατροπής 
ποινής φυλακίσεως που είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός 
πλλο δεν υπερβαίνει το έτος, σε παροχή κοινωφελούς 
εργασίας και προσδιορίζονται τα κριτήρια με τα οποία 
επιβάλλεται αυτή αντί τα ποινής σε χρήμα, διευκρινίζεται 
°ε ότι η μετατροπή αυτή γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη 
του καταδικασμένου (πρβλ. παρ. 3 άρθρου 22 του Συντάγ
ματος).

Στην παράγραφο 7 καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια,

εντό' των οποίων πρέπει να παρασχεθεί η κοινωφελής 
εργστία, με τροπο ευέλικτο ώστε η απόφαση να προσαρ
μόζεται στα συγκεκριμένες δυνατότητες του καταδικασμέ
νου. Συγχρόνως ό;κι)ς τίθενται ορισμένοι περιορισμοί ως 
προς τον αριθμό των ωρών εργασίας, που πρέπει να 
παρέχονται ημερησίως, καθώς και ως προς τον καθορισμό 
της αρχικής και καταληκτικής ημερομηνίας, ώστε να 
αποφεύγεται η υπερβολική παράτασή της που θα εκμηδένιζε 
την πποτελεσματικοτητα του θεσμού.

Στην παρ. 8 προσδιορίζονται οι φορείς στους οποίους 
μπορεί να παρασχεθεί η κοινωφελής εργασία και τα όργανα 
ελέγχου.

Στην παρ. 9 καθορίζονται οι συνέπειες της πλημμελούς 
ή κατά παράβαση του προσδιορισμένου χρόνου παροχής 
της εργασίας και η διαδικασία και το αρμόδιο δικαστήριο 
στο οποίο μπορεί να προσφύγει ο καταδικασμένος, αν ο 
εισαγγελέας διατάξει την εκτέλεση της ποινής φυλακίσεως. 
που έχει μετατραπεί σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Στην παρ. 10 επαναλαμβάνεται η παρ. 6 του άρθρου 82 
Π.Κ. με την προσθήκη και της παροχής κοινωφελούς ερ
γασίας.

Σττν παρ. 11 επαναλαμβάνεται η παρ. 7 του άρθρου 82 
Π.Κ.

3. Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 99 Π.Κ. και 
προβλέπεται:

Στην παρ. 1 δυνατότητα αναστολής ποινής που έχει 
επιβληθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα και είναι κατώτερη 
των δύο ετών, αντί των 18 μηνών που ισχύουν σήμερα, 
γιατί Γ.κτψάται ότι μεταξύ των καταδικαζόμενων αυτής της 
κοτη*"γ.·ίας υπάρχουν άτουα που μπορούν να τύχουν αυτού 
του ευεργετήματος επαξίως και να κάνουν καλή χρήση του. 
Στην παρ. 2 δυνατότητα αναστολής ποινής που έχει 
επιβληθεί σε αλλοδαπό υπό την προύπόθεση ότι αυτή δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη, συγχρόνως δε έχει διαταχθεί η 
απέλαση του και δεν του έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. 
Η κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παρ. και των άρθρων 
100-103 Π.Κ. αναστολή της ανωτέρω ποινής επιβάλλεται 
για λόγους αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης.

Στην παρ. 3 ορίζεται, για την προστασία της ελληνικής 
έννομης τάξης, ότι όταν η αναστολή αυτή δίνεται επ 
αόριστον δεν επιτρέπεται η επιστροφή στον αλλοδαπό προ 
τη παρόδου δετίας και είναι δυνατή εφ' όσον αυτή ετπτραπεί 
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι σε περίπτωση παράνομης εκ 
νέου εισόδου στον ελληνικό χώρο επιβάλλεται ποινή 
Φϋλακίσεως τουλάχιστο δύο ετών, που δεν αναστέλλεται 
και εκ τελείται αθροισηκώς με την ανασταλεί σα ποινή.

4. Με το άρθρο 4 προστίθεται νέο άρθρο στον ποινικό 
κώδικα (104α) με το οποίο καθιερώνεται ο θεσμός της 
αναστολής υπό την επιτήρηση επιμελητή κοινωνικής αρω
γής.

Η σύσταση του οικείου κλάδου προβλέπεται στο κεφάλαιο 
Γ' του σχεδίου νόμου.

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται:
α) Στην παρ. 1 δυνατότητα αναστολής ποινών φυλακί

σεως 2-3 ετών, υπό όρους και υπό επιτήρηση, για χρονικό 
διάστημα 3-5 ετών.

β) Στις ncp. 2-3 αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι όροι 
και υποχρεώσεις των οποίων η τήρηση, σε συνδυασμό με 
τους όρους του άρθρου 100 παρ. 3 Π.Κ. και την επιτήρηση 
που προβλέπεται στην παρ. 1, αναμένεται ότι θα έχουν 
ευεργετικά αποτελέσματα στην κοινωνική και ηθική επανέ-
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ντοξη του καταδικασμένου, πλέον της αποφυγής τέλεσης 
άλλων αξιόποινων πράξεων που ήδη προβλέπεται.

Υ) Στην παρ. 4 αναφέρονται το καθη <οντα του επιμελητή 
κοινωνικής αρωγής, ο οποίος Θα είναι ειδικευμένο πρόσωπο 
κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ του σχεδίου νόμου.

δ) Στην παρ. 5 καθορίζονται οι συνέπειες της παραβίασης 
των όρων που έχουν τεθεί στον καταδικασμένο και το 
δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει τη διατηρηση 
ή την άρση της αναστολής, αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα.

ε) Στην παρ. 6 ορίζεται οπ ο εισαγγελέας η ο κατα
δικασμένος μπορούν να ζητήσουν απυ το ίδιο δικαστήριο 
την τροποποίηση των όρων, τη σύντμηση ή επιμήκυνση του 
χρόνου επιτήρησης ή και την πλήρη κατάργησή της ον 
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις που επιβάλλουν αυ
τήν την αλλαγή, με τον περιορισμό ότι ο καταδικασμένος 
δεν μπορεί νο υποβάλει νέα αίτηση αν δεν παρέλθει 5μηνο 
από της απορρίφεως της προηγούμενης. Ο περιορισμός 
αυτός κρίθηκε αναγκαίος δεδομένου ότ το στοιχεία γα τη 
μεταβολή των προϋποθέσεων στα οποία στηρίχθηκε η 
οπόρριψη, δεν μπορεί να μεταβληθούν προ της παρόδου 
ευλόγου χρονικού διαστήματος (5μηνο στην προκειμένη 
περίπτωση).

στ) Στην παρ. 7 τέλος ορίζεται ότ οι διατάξεις του 
ποινικού κώδικα, που αφορούν την ανάκληση ή την άρση 
της αναστολής, εφαρμόζονται και στην περίπτωση της 
αναστολής υπό επιτήρηση.

Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της 
πρώτης παραγράφου του άρθρου 11ο του Π.Κ.. Με τη 
διάταξη αυτή εξαλείφεται ένας από τους λόγους που 
ωθούσε τους κατηγορουμένους να μ .θοδεύουν με κάθε 
μέσο αλλεπάλληλες αναβολές με οκο.ιό να συμπληρωθεί 
ο χρόνος της παραγραφής. Με τον τρόπο αυτόν θα 
επιταχύνεται η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και θα 
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των διαδίκων και μαρτύρων και 
η άσκοπη απασχόληση των δικαστηρίων και της γραμματείας 
με τις συνεχείς αναβολές.

6. Η αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 221 με το άρθρο 5 σκοπό έ;·;ει την αυστηρότερη 
τιμωρία αυτών που εκδίδουν ψευδή πιστοποιηπκά προς 
δικαστική χρήση γα να αποτραπεί η δυνατότητα εκδοσεως 
τέτοιων πιστοποιητικών που δημιουργούν προβλήματα στην 
ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.

7. Με το άρθρο 7 πραγματώνεται συνταγματική επιταγή 
περί επιβολής κυρώσεων σε βάρος των οργάνων της 
διοίκησης που αρνούνται νο συμμορφωθούν με τις ακυρω
τικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας και των 
διοικηπκών εφετειων. Οι θεσπιζόμενες ποινικές κυρώσεις 
είναι συγκεκριμένα φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών σε 
βάρος των οργάνων της διοίκησης, που καίτοι υποχρεωμένο 
από το Σύνταγμα και το νόμο, εντούτοις παραλείπουν εκ 
προθέσεως να συμμορφωθούν με τις ως άνω αποφάσεις.

θεσπίζεται επίσης ποινική κύρωση κα. γα τη μη συμμόρ
φωση σε προσωρινή διάταξη δικαστηρίου, δικαστή ή 
εισαγγελικού λειτουργού ή σε καταψηφιστικη απόφαση δικα
στηρίου, η εκτέλεση της οποίας εξαρταται από τη θέληση 
του καταδικαζόμενου. Συμπληρώνεται έτσι το προβλεπόμε- 
νο σήμερα σύστημα έμμεσης κατά κανυνα εκτέλεσης των 
άνω αποφάσεων και διαταγών, χάοιν της εμπέδωσης της 
κοινωνικής ειρήνης και της έννομης τάξ'.ως και ενισχύσεως 
του κύρους των δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Τροποποίηση δειτάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Με τις προτεινόμενες στο Κεφάλαιο 8 τροποποιήσεις 
του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας (επίσπευση της 
ενδιάμεσης διαδικασίας με τον περιορισμό του δικαιώματος 
των διαδίκων ν' αοκούν αναίρεση κατά βουλευμάτων, 
εκδίκαση των κακουργημάτων ερήμην των κατηγορουμένων, 
περιορισμός των ακυροτήτων και των συνεπειών αυτών, 
ρύθμιση της αοκήσεως ορισμένων δικαιωμάτων των κατη
γορουμένων προς αποφυγή της καταχρησπκής αοκήσεως 
αυτών, μεταβολή στο μέχρι τώρα καθεστώς της αιτήσεως 
ακυρώσεως αποφασεως κ.λπ. αποσκοπείται η εξάλειψη των 
αιτιών των συνεχών αναβολών των υποθέσεων και η 
ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, ώστε όταν 
προσδιορίζεται μια υπόθεση να εκδικάζεται οπωσδήποτε.

Επιδιώκεται δηλαδή να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαι
νόμενό των αλλεπάλληλων αναβολών των ποινικών δικών, 
που οδηγουν σε αρνησιδικία, σε ταλαιπωρία των διαδίκων 
και μαρτύρων και σε ζημία της εθνικής οικονομίας με την 
απώλεια εκατομμυρίων ωρών εργασίας κάθε χρόνο.

Τα νομοθετικά αυτά μέτρα, όμως, που προτείνονται με 
το παρόν νομοσχέδιο, όοο σημανπκ’- και ον είναι, δεν 
μπορούν μόνα τους εν όψει της υπαρχουσος μεγάλης 
εκκρεμότητας στην εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων νο 
είναι αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτόν θα συνδυασθούν: 

α) Με την ανεύρεση αιθουσών για την αύξηση των 
ακροατηρίων ώστε να συνεδριάζουν περισσότερα δικαστή
ριο κάθε ημέρα και να υπάρχει δυνατότηια να συνεχίζεται 
η εκδίκαση των υποθέσεων και την επόμενη ημέρα μέχρις 
εξαντλήσεως του αριθμού των πινακίων.

β) Με την πλήρωση των κενών θέσεωχ των δικαστικών 
λειτουργών και των δικ. υπαλλήλων και 

γ) Με την αναγκαία αύξηση των θέσεων αυτών. 
Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 8 τροποποιούνται οι εξής διατάξεις:
1. Με την παρ. 1 προστίθεται 4η παράγραφος στο άρθρο 

20 του Κ.Π.Δ. με την οποία τίθεται φραγμός στην κακόπιστη 
τακπκή ορισμένων κατηγορουμένων νο υποβάλουν αλλε
πάλληλες αιτήσεις εξαιρέσεως δικαστικών λειτουργών προς 
κωλυοιεργεία της δίκης, που μειώνει το κύρος της Δικαιο
σύνης.

2. Με τις παραγράφους 2 κα: 3 αντικαθίστανται οι 
παράγραφοι 7 του άρθρου 111 και η περίπτωση 2 του 
άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η αντικατά
σταση αυτή έγνε. γα να περιληφθούν μεταξύ αυτών που 
απολαμβάνουν ειδικής δωσιδικίας οι ειρηνοδίκες και οι 
αντεπιτροπο. επικράτειας.

3. Με την παράγραφο 4 προστίθεται τέταρτη παράγραφος 
στο άρθρο 145 του Κ.Π.Δ.. Με τη διάταξη αυτή είναι πλέον 
απαράδεκτη δεύτερη απηση διορθώσεως ή συμπληρώσεως 
και έτσι δεν θα επιβαρύνονται τα δικαστήριο με δευτε- 
ρευουσας σημασίας απασχολήσεις.

4. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο 
της 1ης παραγράφου του άρθρου 161 του Κ.Π.Δ.. Με την 
τροποποίηση αυτήν υποχρεουται ο συντάκτης του αποδει
κτικού να σημειώνει ο αυτό τον αριθμό του επιδιδομένου 
κλητηρίου θεσπίσματος ή κλησεως του κατηγορουμένου και 
τον καλούντο εισαγγελέα ή δημοοιο κατήγορο, ώστε από
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το αποδεικτικό να προκύπτει σαβως π ταυτότητα του 
εγγράφου που επιδίδετοι.

5. Με την παραγραφο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 162 του 
Κ.Π.Δ.. Με την τροποποίηση αυτήν περιορίζεται η ματαίωση 
εκδικάσεως των ποινικών υποθέσεων από ακυρότητες του 
αποδεικτικού επιδόσεως ή της ίδιας της επιδόσεως, όταν 
το δικαστήριο κρίνει ότι αυτός προς τον οποίο έγινε η 
επίδοση πληροφορήθηκε έγκαιρα το περιεχόμενο του 
επιδοθέντος εγγράφου. Επίσης δημιουργείται υποχρέωση 
του δικαστηρίου να κρίνει το ζήτημα αυτό με την ίδιο 
απόφαση., με την οποία κρίνει αν θα προχωρήσει ή θ' 
αναβληθεί η εκδίκαση της υποθέσεως. Τέτοια υποχρέωση 
δεν υπήρχε μέχρι τώρα.

6. Με την παράγραφο 7 αντικαθίσταται η δεύτερη 
παράγραφος του άρθρου 170 του Κ.Π.Δ.. Με την τροπο
ποίηση αυτήν η περίπτωση της παρά το νόμο παράστασης 
του πολιτικώς ενόγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου 
από απόλυτη ακυρότητα γίνεται σχετική, με αποτέλεσμα να 
καλύπτεται, αν δεν προταθεί, μέχρι να εκδοθεί για την 
κατηγορία οριστική απόφαση οε τελευταίο βαθμό, οπότε 
δεν θα υπάρχει στάδιο αναιρέσεως και θ' αποφεύγεται η 
περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας για το λόγο αυτόν.

7. Με την παράγραφο 8 καταργείται η 2η παράγραφος 
του άρθρου 171 του Κ.Π.Δ., που δημιουογούσε απόλυτη 
ακυρότητα στην περίπτωση της παρά το νόμο παράστασης 
του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. 
Η κατάργηση αυτή επιβάλλεται μετά την τροποποίηση του 
άρθρου 170 του Κ.Π.Δ., με την οποία η εν λόγω ακυρότητα 
μεταβάλλεται σε σχετική.

Με το άρθρο 9 τροποποιούνται οι εξής διατάξεις:
1. Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται r 1η παράγραφος 

του άρθρου 231 του Κ.Π.Δ.. Με την τροποποίηση αυτήν 
αυξάνονται τα όρια του προστίμου με το ο τοίο τιμωρούνται 
οι λιπομάρτυρες, ώστε να υποχρεώνονται να προσέρχονται 
στο δικαστήριο για να μην αναβάλλονται οι δίκες από 
απουσία μαρτύρων.

ΙΑ. Με την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2 στο 
άρθρο 233 του Κ.Π.Δ. για να αποφευχθεί η ακυρότητα της 
διαδικασίας στην περίπτωση που επιδόθηκε στον κατηγο
ρούμενο, που αγνοεί την ελληνική γλώσσα, κλητήριο 
θέσπισμα ή παραπεμπτικό βούλευμα γραμμένο στην ελλη
νική, όταν έγιναν σ' αυτόν γνωστά, με οποιοδήποτε τρόπο 
και σε γλώσσα που εννοεί tc στοιχεία της κατηγορίας.

Με το άρθρο 10 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Με την παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο στο τέλος 

της παραγράφου 2 του άρθρου 245 του Κ.Π.Δ.. Με την 
προσθήκη αυτή δημιουργείται αρμοδιότητα του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών, όταν σε υποθέσεις ιδιαζούσης δωσιδικίας 
ο μεν εισαγγελέας εφετών έχει τη γνώμη ότι δεν υπάρχουν 
αποχρώσες ενδείξεις και δεν θα πρέπει να παραπεμφθεί ο 
κατηγορούμενος στο- ακροατήριο, ο δε εισαγγελέας πρω
τοδικών έχοντας αντίθετη γνώμη υποβάλλει παραπεμπτική 
πρόταση. Δηλαδή χωρίς τη διάταξη αυτή δεν θα υπήρχε 
δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών και θα έπρεπε 
προς κάλυψη του κενού να διενεργηθεί κυρία ανάκριση, η 
οποία θα ήταν άσκοπη και χρονοβόρο.

2. Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το άρθρο 273 του 
Κ.Π.Δ.. Με την τροποποίηση αυτήν καθορίζονται λεπτομε

ρώς οι περιπτώσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος θεω
ρείται γνωστής διαμονής, όπου γίνονται εγκύρως και οι 
αφορώσες αυτόν επιδόσεις. Με τον τρόπο αυτόν λύονται 
αρκετά προβλήματα, που είχαν δημιουργηθεί στην πράξη 
από άκυρες επιδόσεις και περιορίζεται σημαντικά η ματαίω
ση εκδικάσεως των ποινικών υποθέσεων.

3. Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 276 του Κ.Π.Δ.. Με την 
τροποποίηση αυτήν το ένταλμα συλλήψεως θα είναι πλέον 
ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο και έτσι θα 
υπάοχει μια σημαντική εγγύηση ότι θα εκδίδεται μόνο, όταν 
πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος.

4. Η προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 282 είναι 
αναγκαία, ώστε να αρθεί η αμφιβολία που υπάρχει ως προς 
την ισχύ της παρ. 2 του ν. 3315/1955, με αποτέλεσμα να 
κρατούνται προσωρινά έφηβοι έστω και αν η πράξη για την 
οποίο κατηγορούνται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
3 μηνών. Επίσης στο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για την 
επιβολή περιοριστικών όρων αντί προσωρινής κρατήσεως 
στους εφήβους, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται προσωρινή 
κρότηση. ακόμη και στις περιπτώσεις που αρκούσαν οι 
περιοριστικοί όροι, γεγονός αντεδεικνυόμενο από κάθε 
άποιίη.

5. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται η 1η παράγραφος 
του άρθρου 283 του Κ.Π.Δ.. Με την τροποποίηση αυτή 
δίδεται έμφαση στην, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Κ.Π.Δ., 
υποχρέωση του ανοκριτού να εκδίδει ειδικά και εμπεριστα
τωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κρατήσεως. Με 
τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι η προσωρινή κράτηση 
του κατηγορουμένου θα περιορίζεται σπς περιπτώσεις 
εκείνες, που συντρέχουν πράγματι οι προϋποθέσεις, που 
απαιτεί ο νόμος.

6. Με την παράνραφο 6 προστίθεται τελευτοίο εδάφιο 
στη 2η παράγραφο του άρθρου 286 του Κ.Π.Δ., ενώ με την 
ποράγραφο 7 προστίθεται 4η παράγραφος στο άρθρο 291 
του Κ.Γι.Δ.. Με τις προσθήκες αυτές περιορίζεται το 
δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλλει μετά την 
απόρριώη της αιτήσεως για αντικατάσταση της προσωρινής 
κρατήσεώς του νέα αίτηση, πριν περάσει ένα εύλογο 
χρονικο διάστημα, όπως είναι οι 30 ημέρες. Το μέχρι σήμερα 
καθεστώς των συνεχών νέων αιτήσεων, πολλές των οποίων 
υποβάλλονταν μόλις είχε απορριφθεί η προηγούμενη αίτη
ση, πέραν του ότι δημιουργούσε άσκοπο φόρτο εργασίας 
στους δικαστικούς λειτουργούς, μείωνε σημαντικά το κύρος 
της Δικαιοσύνης. Αλλωστε αν μέσα σπς 30 ημέρες υπάρξει 
σοβορος λόγος ανπκαταστάσεως της προσωρινής κρατή
σεως του κατηγορουμένου με περιοριστικούς όρους, μπορεί 
αυτό να γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 286 και 291 του Κ.Π_Δ., 
είτε αυτεπάγγελτα από τον ανακριτή ή το συμβούλιο, είτε 
με αίτηση του εισαγγελέα, για τον οποίο δεν ισχύει ο 
χρονικός αυτός περιορισμός.

7. Με την παρ ιγραφο 8 προστίθεται εδάφιο στην 
παράγραφο 2 του όοθρου 308 του Κ.Π.Δ..

Με τη ρύθμιση αυτήν περιορίζονται οι ακυρότητες και 
υποχρεούται ο διάδ·κος ή ο αντίκλητος αυτού να προσέρ
χεται εγκαίρως για να λάβει γνώση της προτάσεως, αφού 
διαφορετικά θα είναι πλέον δυνατόν να διαβιβάζεται η 
δικογραωία με την ποόταση στο Δικαστικό Συμβούλιο, έστω 
και αν αυτοί δεν ποοσέλθουν για να λάβουν γνώση της 
προτάσεως.
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Με το άρθρο 11 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Με την παράγραφο ι προστίθενται εδάφια στην ΐη 

παράγραφο του άρθρου 320 του Κ.Π.Δ και καταργείται η 
3η παράγραφος του ίδιου άρθρου. Με τη ρύθμιση αυτή 
δημιουργείται υποχρέωση το κλητηριο θέσπισμα και η κληση 
του κατηγορουμένου νο ουντάοοονται σε δύο αντίτυπα, το 
ένα εκ των οποίων επισυνάπτεται στη δικογραφία κατά τη 
συζήτηση της υποθέσεως. με αποτέλεσμα, εν οψει και της 
ρυθμίσεως που γίνεται με την προσθήκη της 5ης παρα
γράφου στο άρθρο 321 του Κ.Π.Δ., να περιορίζονται οι 
φαινομενικές ακυρότητες από λάθη των αποδεικτικών 
επιδόσεως.

2. Με την παραγραφο 3 αντικαθίσταται το στοιχείο ε της 
1ης παραγράφου του άρθρου 321 του Κ.Π.Δ.. Με την 
τροποποίηση αυτήν το κλητήριο θέσπισμα xdi η κληση του 
κατηγορουμένου θο πρεπει να περιέχουν και τον αριθμό 
αυτών, ώστε στη συνέχεια ν' αναγραφεται στο αποδεικτικό 
επιδόσεως για να προκύπτει σαφώς η ταυτοτητο του 
εγγράφου που επιδίδεται

3. Με την παράγραφο 4 προστίθεται 5η παράγραφος στο 
άρθρο 321 του Κ.Π.Δ.. Με τη ρύθμιση αυτή θα περιοριοθούν 
οι φαινομενικές ακυρότητες συνεπεία λαθών που θα 
υπάρχουν στο αποδεικτικό επιδόσεως και θα αποφεύγεται 
η ματαίωση της εκδικάσεως των υποθέσεων απ' αυτόν το 
λόγο.

4. Με την παράγραφο 5 προστίθεται 5η παράγραφος στο 
άρθρο 327 του Κ.Π.Δ.. Με τη ρύθμιση αυτήν τίθεται φραγμός 
στην καταχρηστική άσκηση του δίκαιά ματος του κατηγο
ρουμένου να προτείνει απεριόριστο αριθμό μαρτύρων 
υπερασπίσεως με μόνο σκοπό να παρατείνει άοκοπα τη 
διαδικασία και να καθυστερεί την έκδοση αποφάσεως. Με 
τη διάταξη αυτήν ουδόλως παραβλάπ ετοι η υπεράσπιση 
του κατηγορουμένου, αφού ο αριθμός των μαρτύρων 
υπερασπίσεως που δικαιούται να προτείνει είναι ανάλογα 
με το είδος του αδικήματος αρκετός το δε δικαστήριο 
μπορεί, αν το κρίνει χρήσιμο για τη διαλεύκανση της 
υποθέσεως. να επιτρέψε: την εξετοση περισσότερων 
μαρτύρων υπερασπίσεως.

5. Με την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 3 στο 
άρθρο 335 του Κ.Π.Δ.. Με τη διάταξη αυτήν τίθεται 
περιορισμός στην άσκηση απαράδεκτων προσφυγών και 
ερωτήσεων σε μάρτυρα, πραγματογνωμονα ή τεχνικό 
σύμβουλο για να μην έχουμε παρέλκυση της δίκης και 
άσκοπη επιμήκυνση της διαδικασίας.

6. Με την παράγραφο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο 
στην 1η παράγραφο του άρθρου 340 του Κ.Π.Δ.. Με τη 
ρύθμιση αυτήν εξασφαλίζεται η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό 
σοβαρών υποθέσεων και αποφεύγεται ο κίνδυνος της 
απολύσεως του κατηγορουμένου λόγω συμπληρώοεως του 
ανώτατου ορίου προσωρινής κρατήσεως, όταν ο οικείος 
δικηγορικός σύλλογος σε περίπτωση αποχής (απεργίας) 
των δικηγόρων αρνηθεί να χορηγήσει άδεια ασκήσεως των 
καθηκόντων του στο συνήγορο του κατηγορουμένου.

7. Με την παράγραφο 7 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο 
της 2ης παραγράφου του άρθρου 341 του Κ.Π.Δ.. Με την 
τροποποίηση αυτή σε περίπτωση υ; ιοβολής αιτήαεως 
ακυρώσεως διαδικασίας δίνεται στον εισαγγελέα και όχι στο 
δικαστήριο σε συμβούλιο, όπως μέχρι τυ.ρα, η αρμοδιότητα 
να διατάζει την αναστολή της εκτελεσεwς της αποφάσεως 
ωσότου εκδικασθεί η αίτηση. Με τη ρυίμιση αυτήν απΛου- 
στεύεται και επιταχύνεται η σχετική διαδικαοιο, όταν 
μάλιστα πολλές φορές γιε διάφορους λόγους δεν είναι

δυνατή Γ| αμεοη συγκρότηση του Συμβουλίου ιδίως στο 
περιφερειακό δικαστήρια.

θ. Με την ncοαγραφο 6 προστίθενται τρεις παράγραφοι 
στο άρθρο 349 του Κ.Π.Δ.. Με τις ρυθμίσεις αυτές 
διευκολύνεται η κλήτευση του κατηγορουμένου, όταν από 
δίκη του αίτηση αναβλήθηκε η υπόθεση για σημαντικό αίτια 
και καθορίζεται πότε η επαγγελματική απασχόληση του 
συνηγόρου ουντστό σημαντικό αίτιο και δικαιολογεί την 
αναβολή της δίχης. Επίσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να συντρέχουν για να λαμβάνεται υπόψη από 
το δικαστήριο το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται 
για ν' αναβληθεί η δίκη και τίθεται έτο; φραγμός στην 
έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών, που αποτελούν 
μια από τις πληγές της ποινικής διαδικασίας, σε συνδυασμό 
και με την αυστηρότερη τιμωρία που θεσπίζεται με το παρόν 
νομοσχέδιο για κείνους που εκδίδουν τέτοια πιστοποιητικό. 
Με τις ρυθμίσεις αυτές θα περιοριοθούν σημαντικό τα αίτια 
που οδηγούν οε αδικαιολόγητες αναβολές των ποινικών 
υποθέσεων.

9. Με την παραγραφο 10 αντικαθίσταται το άρθρο 358 
του Κ.Π.Δ. με οκοπό να έχουν τη δυνατότητα ο εισαγγελέας 
και οι διάδικο: νο σταθμίσουν την αξιοπιστία του μάρτυρα 
προκειμένου να επιτύχουν την αποκάλυψη της αλήθειας.

10. Με την παράγραφο 11 προστίθενται δύο παράγραφοι 
στο άρθρο 365 του Κ.Π.Δ.. Με τις ρυθμίσεις αυτές 
παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο σε περίπτωση 
αναβολής ν' απαλλάξει έναν εντελώς επουσιώδη ή και από 
παραδρομή κλητευθέντα μάρτυρα από τη.' υποχρέωση να 
εμφανιοθεί εκ νέου στο δικαστήριο, οπότε τυτός αποφεύγει 
την άσκοπη ταλυιπωρίε και την απώλεια πολύτιμου χρόνου. 
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο κατά τη 
μετ αναβολή συζήτηση της υποθέσεως να διατάξει την 
ανάγνωση των καταθέσεων των μαρτύρωι που δεν εμφα
νίσθηκαν, προκειμένου να αποφευχθεί η ι κ νέου αναβολή 
της υποθέσεως. Είναι αυτονόητο ότι τε δικαστήριο, αν 
κρίνει ότι επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του 
μαρτυρα, θο διατάξει την αναβολή της υποθέσεως για το 
λόγο αυτόν.

11. Με την παράγραφο 12 αντικαθίσταται η παράγραφος 
2 του άρθρου 391 του Κ.Π.Δ.. Με την τροποποίηση αυτήν 
αναπροσαρμόζονται το ποοά των χρηματικών ποινών που 
επιβάλλονται στους ενόρκους σε περίπτωυη που απουσιά
ζουν χωρίς λόγο και για κάθε νέα απουσία τους στη διάρκεια 
της δωδεκαήμερης περιόδου. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο για 
να υποχρεωθούν να παρίσταντα και να |ΐη δημιουργείται 
ανωμαλία κατά την εκδίκαση των υποθέσεων και γιατί τα 
προηγούμενα ποσά ήταν πολύ χαμηλά.

Με το άρθρο 12 γίνονται οι έξης τροποποιήσεις:
1. Με την παράγραφο 1 προστίθεται 3η παράγραφος στο 

άρθρο 429 του Κ.Π.Δ.. Με τη ρύθμιση αυτήν παρέχεται η 
δυνατότητα στον εισαγγελέα να διατάξει την αναβολή ή 
τη διακοπή της εκτέλεσης της αποφάσεως που εκ δόθηκε 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 42S του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (αγνώστου διαμονής), ωσότσυ εκδικασθεί η 
έφεση που άοκησε ο κατηγορούμενος κατ' αυτής. Τούτο 
επιβάλλεται γιατί ο; αποφάσεις που εκδϊόονται κατά τη 
διαδικασία αυτήν είναι αμέσως εκτελεστές και ως εκ τούτου 
η εφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

2. Με την παραγραφο 2 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο 
της 1ης παραγράφου του άρθρου 430 του Κ.Π.Δ.. Με την 
τροποποίηση αυτή μεταβάλλονται σημανπκα τα μέχρι τωρο
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ισχί'οντα σχετικά με την αίτηση ακυρώσεως αποφάσειος. 
Ειδικότερα μέχρ· τώρα, εκείνος που δικαζόταν ως απών και 
αγνώστου διαμονής για πλημμέλημα είχε το δικαίωμα να 
ζητήσει την ακύρωση της καταδικασπκής αποφάσεως, έστω 
και αν κατ αυτής είχε δικαίωμα εφέσεως. Με την προτει- 
νόμενη μεταρρύθμιση σε αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως 
υπόχεινται πλέον μόνο οι ανέκκλητες αποφάσεις, εκείνες 
δηλαδή οι αποφάσεις κατά των οποίων δεν έχει δικαίωμα 
ο καταδικασθείς κατηγορούμενος ν' ασκήσει έφεση. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ταλαιπωρία των διαδίκων 
και των μαστόρων, αφού σε περίπτωση που ο κατηγορού
μενος καταδικασθεί και έχει δικαίωμα εφέσεως μπορεί να 
επανακριθει η υπόθεση ορισπκώς σε δεύτερο βαθμό.

3. Με την παράγραφο 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο 
στην 1η παράγραφο του άρθρου 431 του Κ.Π.Δ.. Με τη 
ρυθυιση αυτή λύεται νομοθετικώς ένα πρόβλημα, που είχε 
δημιουργήσει προβλήματα στην πράξη και είχε οδηγήσει 
στην έκδοση αντίθετων δικαστικών αποφάσεων και εξαλεί
φεται ένας λόγος που οδηγούσε πολλούς κατηγορουμένους 
να εμφανίζονται σκόπιμα ως αγνώστου διαμονής.

4. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται το πρώτο "ίάφιο 
της 2ης παραγράφου του άρθρου 432 του Κ.Π.Δ.. Με την 
τροποποίηση αιπην εισάγεται σημαντική μεταρρύθμιση στην 
εκδίκαση των κακουργημάτων, εφ όσον πλέον αυτά θα είναι 
δυνατό να εκδικασθούν έστω και αν ο κατηγορούμενος 
είναι ή, κατά το άρθρο 273 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
όπως αυτό τροποποιείται με το παρόν νομοσχέδιο, θεω
ρείται γνωστής διαμονής. Συγκεκριμένα η διαδικασία στο 
ακροατήριο για κακουργήματα θ' αναστέλλεται πλέον μόνο 
όταν ο κατηγορούμενος είναι αγνώστου διαμονής. Αντίθετα, 
όταν ο κατηγορούμενος είνα· ή θεωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 273 του Κ.Π.Δ., όπως τροποποιείται με το παρόν 
νομοσχέδιο, γνωστής διαμονής, θα δικάζεται σαν να ήταν 
παρών (ερήμην). Η απόφαση που θα εκδίδεται δεν θα 
προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Αν όμως ο καταδικασθείς 
συλληφθεί ή παρουσιαστεί για εκτέλεση της ποινής που 
του επιβλήθηκε, η υπόθεση θα εισάγεται και πάλι για κατ' 
αντιμωλία συζήτηση. Η απόφαση, που θα εκδίδεται ερήμην 
του κατηγορουμένου, θα ακυρώνεται αυτοδικαίως μόνο όταν 
θα εκδίδεται η κατ' αντιμωλία απόφαση και μέχρι τότε θα 
εκτελείται η ποινή που του επιβλήθηκε με αυτήν. Κρίθηκε 
δηλαδή ότι. εφ' όσον ο κατηγορούμενος γιο κακούργημα 
έλαβε γνώση της κατηγορίας και δήλωσε σε οποιοδήποτε 
στάδιο της προδικασίας ορισμένη κατοικία ή διαμονή, ή 
κρατήθηκε προσωρινά για την υπόθεση αυτήν, έχει υπο
χρέωση να δηλώνει αομοδίως με ειλικρίνεια κάθε μεταγε
νέστερη μεταβολή της κατοικίας του και οπωσδήποτε να 
παρακολουθεί την πορεία της υποθέσεώς του. Αν δεν το 
κάνει είτε από αμέλεια είτε σκόπιμα για ν' αποφύγει την 
εκδίκαση της υποθέσεώς του, αυτός είναι υπαίτιος και ως 
εκ τούτου η πολιτεία πρέπει να προχωρεί στην εκδίκαση 
της υποθέσεώς, χαλώντας αυτόν ως γνωστής διαμονής στη 
δηλωθείσα κατοικία του και σε άρνησή του να προβεί σε 
τέτοια δήλωση ή σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεώς του 
στο γραμματέα της εισαγγελίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι 
κατηγορούμενοι αα κακούργημα που έχουν λάβει γνώση, 
κατά τα ανωτέρω, της εις βάρος των κατηγορίας κατά 
ρεγάλο μέρος θα προσέρχοντα για να δικασθούν αντιμωλία 
και δεν θα επιδιώκουν, όπως τώρα, τη φυγοδικία, όταν 
Μάλιστα ο καταδικαζόμενος με τη διαδικασία αυτή θα 
κρατηθεί στη φυλακή σε εκτέλεση της ερήμην εκδοθεϊσης 
αποφάσεως μέχοι αυτή ν' ακυρωθεί με την έκδοση νέας

κατ αντιμωλία απο ?άσει·>ς Με τη ρύθμιση αυτήν εξάλλου 
θα ττεριορισθεί σημαντικά ο αοιθμός των υποθέσεων για 
κακουργήματα πσ ■ παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω 
φυγοδικίας των κΓτηγορουμένων, αφού οι περισσότερες 
υποθέσεις θα εκδιτόζοντοι ερήμην αυτών και θα διευκο
λυνθεί η δίωξη των δραστών σοβαρών κακουργημάτων, 
αφού αυτοί θα διώκονται πλέον βάσει καταδικαστικών 
αποφάσεων.

Με το άρθρο 13 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Με την παράγραφο 1 προστίθενται εδάφια στο άρθρο 

469 Κ.Π.Δ., με τα οποία ορίζεται ότι δεν είναι αναγκαία η 
κλήτευση των ωφελ θυμένων από το ασκηθέν ένδικο μέσο 
κατηγορουμένων του συμμετείχαν στο έγκλημα. Αυτοί 
μπορούν να συμμετόσχουν αυτοκλήτως στη δίκη. Εξάλλου 
τόσο οι κατηγο- ρούμενοι αυτοί, όσο και ο εισαγγελέας 
έχουν τη δυνατότητα, αν το δικαστήριο παρέλειψε να 
αποφανθεί για το επεκτατικό αποτέλεσμα, να υποβάλουν 
σχετική αίτηση προς συμπλήρωση της σχετικής αποφάσεως. 
Με τη ρύθμιση αυτήν αποφεύγονται πολλές ακυρότητες 
χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων 
που δεν ήσχησαν μεν ένδικο μέσο αλλά ωφελούνται από 
το ένδικο μέσο, που ασκήθηκε από τους συγκατηγορουμέ
νους τους με τους οποίους συιιυετείχαν στο έγοιλημα.

2. Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η δεύτερη 
παράγραφος του απθρου 471 Κ.Π_Δ.. Με την τροποποίηση 
αυτή δεν επιτρέπεται δεύτερη αίτηση αναστολής εκτελέ- 
σεως της αποφάσεως κατά της οποίας ασκήθηκε το ένδικο 
μέσο της αναιρέσεως. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται γιαπ 
στην πράξη υποβάλ * ονται συνεχείς νέες αιτήσεις που είναι 
αδικαιολόγητες xat πιο' ενός μεν επιβραδύνουν την εκδίκαση 
των υποθέσεων, αφ ετέρου δε απασχολούν τα δικαστήρια 
με προσφάτως κριθέντα θέματα.

3. Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο 
της δεύτερης παρσγράφου του άρθρου 479 Κ.Π.Δ.. ώστε 
η προθεσμία ασκήοεως εφέσεως κατά βουλευμάτων του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών από τον εισαγγελέα εφετών 
να αυξηθεί σε τριάντα ημέρες προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής χρόνος για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος 
απ' αυτόν.

Με τη ρύθμιση αυτήν και για τους ίδιους λόγους αυξάνεται 
σε τριάντα ημέρες και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί 
ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ν ασκήσει αναίρεση 
οποιουδηποτε βουλεύματος, δεδομένου ότι το άρθρο 438 
παρ. 3 του Κ.Π.Δ. παραπέμπει ως προς την προθεσμία στο 
άρθρο 479 παρ. 2 του Κ.Π.Δ..

4. Με την ποράγραφο 4 αντικαθίσταται η πρώτη παρά
γραφος του άρθρου 482 ΚΠΔ.. Με την τροποποίηση αυτήν 
ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα να ασκεί 
αναίρεση κατά των βουλευμάτων που τον παραπέμπουν για 
κακούργημα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου 
να περιορισθεί, χάοιν της ταχύτητας εκδικάσεως των 
ποινικών υποθέσεων, η προδικασία, δεδομένου ότι πρόκειται 
απλώς γτα παραπομπή του κατηγορουμένου για την οποία 
κρίνεται επαρκής η κρίση του συμβουλίου εφετών, η οποία 
πάντοτε υπάρχει. Αλλωστε πς περισσότερες φορές η 
αίτηση αναιρέσεως ασκείται μόνο για να καθυστερήσει η 
εκδίκαση της υποθέσεώς ή για να συμπληρωθεί το ανώτατο 
όριο προσωρινής κρατήσεως και ν' αφεθεί ελεύθερος ο 
κατηγορούμενος προ της δίκης.

Επίσης με την τροποποίηση αυτή στερείται ο πολιτικως 
ενάγων του δικαιώματος V ασκεί αναίρεση στα βουλεύματα
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που.αναφέρονται σε πλημμελήματα, γ;ατί οι προηγηθείσες 
κρίσεις των συμβουλίων πλημμελειοδικών και αρετών κρί- 
νονται απολύτως επαρκείς για αυτού του είδους τα 
αξιόποινα αδικήματα. Εξάλλου αν υπάρξει περίπτωση βου
λεύματος, που εμφανώς είναι εσφαλμένο είτε υπέρ είτε σε 
βάρος του κατηγορουμένου, ο εισαγγελέας (Αρείου Πάγου, 
ερετών και πρωτοδικών) έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το 
άρθρο 483 Κ.Π.Δ..ν ασκήσει αναίρεση υπέρ ή εις βάρος 
του κατηγορουμένου για να διορθωθεί το καταφανές λάθος.

5. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται το τελευταίο 
εδάφιο της 2ης παραγράφου του άρίρου 497 Κ.Π.Δ.. Με 
την τροποποίηση αυτήν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα 
μπορεί ν' αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης 
αποφάσεως μόνο ταυτόχρονο με την περί αναβολής 
απόφασή του. Κατ' αυτόν τον τρόπο θ αποφεύγεται και η 
απασχόληση των δικαστηρίων με όυνεχείς νέες αιτήσεις 
οποτεδήποτε υποβαλλόμενες και μάλιστα γιο ζήτημο που 
έχει προηγουμένως χριθα.

6. Με πς παραγράφους 6 και 7 αντικαθίσταται η 7η 
παράγραφος του άρθρου 497 Κ.Π.Δ., που είχε προστεθεί 
με το άρθρο 26 . του ν. 186B/19S9 και προστίθεται 
παράγραφος 6.

Με την τροποποίηση αυτή δεν επιτρέπεται να υποβάλ
λεται από τον κατηγορούμενο νέα αίτηση αναστολής πριν 
περάσουν.έξι μήνες από την απόρριψη της προηγούμενης 
αιτήσεως. Με τη ρύθμιση αυτήν αποφεύγεται η υποβολή 
συνεχών νέων αιτήσεων, επί θέματος ι.ριθέντος προηγου
μένως, γεγονός που μειώνει το κύρος της δικαιοσύνης και 
απασχολεί τα δικαστήρια .ασκόπως.- θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι με πς νέες ρυθμίσεις που γίνο.ται σχετικά με το 
δικαίωμα του κατηγορουμένου να ζητά την οναστυλή 
εκτελέσεως της πρωτόδικης απόφασης, όταν κατ' αυτής 
έχει ασκηθεί .το ένδικο.ιμεσα της εφεσεως που δεν έχει 
ανασταλτική δύναμη, περιορίζεται .η ι ,αρατηρηθείσα στην 
πράξη καταχρηστική άσκηση αυτού..Με πς ρυθμίσεις αυτές 
ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα νο ζητήσει την αναστολή 
της πρωτόδικης αποφάαεως α) σε κάθε αναβολή της δίκης 
στο εφετείο αλλά με τριτ-ίδια απόφαση της αναβολής και 
β) οποτεδήποτε μετά την .άσκηση της εψέσεως, αλλά στην 
περίπτωση αυτή δεν θα μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση 
πριν περάσουν έξι μήνες από την απόμριψη της προηγού
μενης. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται επιτυχείς, αφού με 
αυτές παρέχεται η δυνατότητα να κρίνέτοι το ζήτημα της 
αναστολής από-το δικαστήριο σε εύλο/α χρονικά διαστή
ματα και παράλληλα περιορίζεται το δυο αρεστό και μειωτικό 
του κύρους της Δικαιοσύνης φαινόμενο των αλλεπάλληλων 
αιτήσεων, που δημιουργεί την εντύπωση όπ ο κατηγορού
μενος επιδιώκει την ανεύρεση διαφορετ,κής ουνθέσεως γιο 
να κρίνει κατ' άλλον τρόπο την αίτησή του, που στηρίζεται 
στα ίδια γεγονότα που κρίθηκαν αρνητικά από προηγούμενο 
δικαστήριο. Άλλωστε, αν κατά το διάστημα των έξι μηνών 
υπάρξουν νέα γεγονότα, (υγείας κ-λπ.), που επιβάλλουν την 
αναστολή της εκτελέσεως της πρωτόδικης απόφααεως, 
μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή αυτήν 
ο εισαγγελέας, .αν πειοθεί για τη βαοαιοτητα των λόγων, 
δεδομένου όπ γι' αυτόν δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. 
Επίσης με την τροποποίηση αυτή δεν ε: ..τρέπεται αναστολή 
εκτελέσεως της πρωτόδικης αποφάσεως και στην περί
πτωση που αυτός που καταδικάστηκε ε -α; ύποπτος φυγής.

Εξάλλου, στις περίπτωσής αυτές j κατηγορούμενος 
κλητεύεται μεν στο δικαστήριο που θ_ ιιρινει την φίτησή

του για αναστολή εκτελέσεως της πρωτόδικης αποφάσεως, 
αλλά αν κρατείται μακριά cno την έδρα του δικαστηρίου, 
δεν προοάγεται σ' αυτό. Μπορεί όμως αν θέλει ν' 
αντιπροοωι ιευθει με συνήνορο ή να υποβάλει σχετικό 
υιιόμνημα. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, γιατί στην 
ιιράξη παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υποβάλλονται αβό- 
σιμες αιτήσεις με μόνο κίνητρο την πραγματοποίηση της 
μεταγωγής απο τη φυλακή στην έδρα του δικαστηρίου.

7. Με την ποραγραφο 8 προστίθεται 4η παράγραφος, 
στο άρθρο 501 του Κ.Π.Δ., με την οπο.α υποχρεούται το 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο και όταν απουσιάζει ο εκκαλών 
κατηγορούμενος, να προβαίνει στην έκδοση αποφάσεως. 
ον συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσεως η απαράδεκτου 
της ποινικής διώξεως και νο μην απορρίπτει την έφεση ως 
ανυποστήρικτη. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται χάριν του 
κατηγορουμένου γιο πς περιπτώσεις που από λόγους 
νομικούς δεν κρινετοι η ουσία της υποθέοεως.

8. Με την παράγραφο 9 προστίθεται εδάφιο στην 
παραγράφο 1 του άρθρου 504 και οκοπείται η επίσπευση 
της απονομής της δικαιοσύνης με τον περιορισμό των 
λόγων της αναιρέσεως επί αποφάσεων για όχι ιδιαίτερης 
σημασίας αδικήματα.

Με το άρθρο 14 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Με την παράγραφο 1 προστίθεται στο άρθρο 551 του 

Κ.Π.Δ. παράγραφος με αριθμό 2 και η παράγραφος 2 
λαμβάνει τον αριθμό 3. Με την προσθήκη αυτή λαμβάνεται 
ως βόοη για τον καθορισμό νέος συνολικής ποινής η 
προϋπάρχουσο συνολική ποινή, εφ' όσον αυτή είναι βαρύ
τερη. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγετυ. η διάσπαση της 
αποφασεως που καθόρισε τη συνολική -.οινή και ορίζεται 
ταχύτερα η νέο συνολική ποινή.

2. Με την ποραγραφο 2 αντικαθιστά αι το άρθρο 556 
Κ.Π.Δ.. Με την τροποποίηση αυτήν παρέχεται η δυνατότητα 
στον αρμόδιο εισαγγελέα (γιο αποδεδειγμένες οικογενεια
κές και επαγγελματικές ανάγκες) νο αναβάλλει μία μόνο 
φορά και έως έξι μήνες την εκτέλεση της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής που είναι κατώτερη των δύο ετών. Με 
τη ρύθμιση αυτήν αυξάνεται κατά ένο έτος το όριο της 
ποινής που μπορεί ν' αναβληθεί γιο τους ανωτέρω λόγους 
με απόφαση του εισαγγελέα και κατ' αυτόν τον τρόπο 
διευρύνονται το όριο διευκολύνοεως γιο κοινωνικούς λό
γους εκείνου που έχει κατοδικαοθεί οε ποινή μικρότερη 
από 2 έτη και έχει ανάγκη αυτής της μεταχειρίσεως. Επίσης 
στις περιπτώσεις δυνητικής υνοβολής της εκτελέσεως της 
στερητικής της ελευθερίας ποινής του άρθρου 556 του 
Κ.Π.Δ. προστίθεται με στοιχ. ε και εκείνη της παραγράφου 
3 του άρθρου 429 του Κ.Π.Δ., ωο αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 12 του παρόντος.

3. Με την ποραγραφο 3 αντικαθίστατο, η πρώτη παρά
γραφος του άρθρου 557 Κ.Π.Δ., ώστε να συμπεριληφθεί 
σπς περιπτώσεις διακοπής της ποινής κα; η περίπτωση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 429 Κ.Π.Δ., όπως αυτή προ
στέθηκε με το άρθρο 12 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕπφιεΛητές Κοινωνικής Αρωγής

Στο κεφάλαιο Γ του σχεδίου νόμου προβλέπεται η 
σύστοση στο δικαστήριο εκτελέσεως ποινών ενός νέου 
κλάδου, ο οποίος είναι απόλυτο υναγκαίος γιο νο λειτουρ



γήσουν οι νέοι θεσμοί που εισάγονται ττσ ποινικό μας 
σύστημα της κοινωφελούς εργασίας και της αναστολής της 
ποινής υπό επιτήρηση καθώς και για τη βελτίωση του 
θεσμού της απολύοεως υπό όρους.

1. Στο άρθρο 15 προβλέπεται η σύσταση του ανοπέρω 
κλάδου που υπάγεται στην Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύ
νης και εποπτεύεται από το δικαστή εκτελέσεως ποινών. 
Ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται σε 300, αριθμός που 
κρίνεται αναγκαίος αν λπιοθεί υπόψη ότι θα λειτουργήσει 
αντίστοιχη υπηρεσία σης έδρες όλων των πρωτοδικείων 
(64). Από αυτές τις θέσεις οι 100 θα είναι κατηγορίας Π.Ε., 
οι 136 κατηγορίας Τ.Ε. και οι 64 κατηγορίας Δ.Ε.. Επειδή 
δε εκτιμάται ο τι είναι δυνατό να μην καλυφθούν ορισμένες 
θέσεις μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω των 
εξειδικευμενων προσόντων που απαιτείται να έχουν οι 
υποψήφιοι, προβλέφθηκε η δυνατότητα αυξομείωσής τους 
σε ποσοστό 40% με το π.δ/γμα που θα καθορίσει και την 
κατανομή των θέσεων.

2. Περιγράφονται τα καθήκοντα των επιμελητών κοινω
νικής αρωγής (Ε.Κ.Α.). Εκτός από τα αναφερθέντα στην 
παρ. 1 οι Ε.Κ.Α. μπορούν, μετά από παραγγελία του 
αρμόδιου εισαγγελέα, να διενεργούν κοινωνική έρευνα για 
άτομα που είνσ. προσωρινά κρατούμενοι ή τους έχουν 
επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ώστε όταν δικαστούν να 
υπάρχει μία σαφέστερη εικόνα που θα βοηθήσει το δικαστή 
κατά την επιμέτρηση της ποινής, την αναγνώριση ελοφρυ- 
ντικών ή τη μετατροπή της ποινής σε εναλλακτική. Κατά 
την ενάσκηση των καθηκόντων τευς υποχρεούντοι σε 
εχεμύθεια.

3. Στο άρθρο 16 προβλέπεται η διαδικασία διορισμού. 
Αυτός θα γίνετ-τι με διαγωνισμό και στη συνέχεια με 
επιλογή. Η διαδικασία της επύογής είναι απόλυτα αναγκαία 
να την κατηγορία αυτήν των υπαλλήλων, επειδή η 
προσωπικότητά τους, σε συνδυασμό με τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα τους, θα παίξει τον πρωτεύοντα ρόλο 
«τκη»' επιτυχία του έργου τους.

4. Προβλέπονται τα προσόντα διορισμού. Ορίσθηκε 
κατώτερη ηλικία 25 ετών, ώστε να υπάρχει ανάλογη 
ωοιυότητα, οι δε απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, που πρέπει 
να έχουν σχέση με το αντικείμενο της εργασίας, αφέθηκε 
να ορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί 
τις ανάγκες αυτού του κλάδου, δεδομένου ότι ενδέχεται 
να δημιουργηθουν και άλλες ειδικότητες στα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
στον τομέα της κοινωνιολογίας, της εγκληματολογίας, της 
ιϋυχολογίας ή της κοινωνικής εργασίας που είναι αδύνατο 
να προβλεφθουν στο νόμο.

Επίσης προβλέπεται η κατ εξαίρεση πρόσληψη ατόμων 
με αυξημένα προσόντα σε ανώτερους βαθμούς και μισθο- 
λονικά κλιμάκια, οιστε να προσελκυθούν στον κλάδο αυτόν 
κατά το δυνατόν καλλίτεροι υποψήφιοι.

5 Στο άρθρο '7 καθορίζονται τα προσόντα των προϊ
σταμένων και των επιθεωρητών των.

6. Στο άρθρο 18 προβλέπεται ο θεσμός των άμισθων 
επικουρικών επιμελητών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
νέους επιστήμονες, σπουδαστές και εθελοντές να προ
σφέρουν υπηρεσία σε ένα κλάδο με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινωνική προσφορά, ρυθμίζεται το θέμα των υπηρεσιακών 
και πειθαρχικών κρίσεων και στο άρθρο 49 επισημαίνεται 
το καθήκον της εχεμύθειας, παρά το γεγονός ότι είναι 
αυτονόητο και προβλέπεται για όλους τους δημόσιους 
υπαλλήλους, λόγω της ιδιαίτερα εμπιστευτικής φύσης της

επ'/οτίος.
7. Προβλέπεται c ιοζημίωση γ>σ μετακινήσεις εκτός έδρας 

που είναι απόλυτ ·, αναγκαίας, λόγω της φύσεως της 
εργασίας κα η δυνατότητα μισς συμβολικής αμοιβής για 
τους άμισθους επικ -χιρικούς επιμελητές κοινο'νικής αρωγής. 
Η ουοιβή αυτή μηρεί να κολ'·φθεί και από πόρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοτκού Ταμείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
Λοιπές διατάξεις

Με το άρθρο 19 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις που 
αφορούν τους λαθρομετανάστες:

1. Με την παράγραφο 1
α) τροποποιείτο- η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 

43100929, προβλέπεται ότι άτομα που διευκολύνουν 
την παράνομη είσοδο στο ελληνικό έδαφος τιμωρούνται με 
ποινή φυλοκίσεως τουλάχιστον ενός έτους για κάθε 
μεταφερόμενο πρόσωπο.

Η προβλεπόμεντ ποινή φυλοκίσεως τουλάχιστον ενός 
μηνός στη διάταξη που καταργείται θεωρείται ανεπαρκής, 
αν ληφθεί υπόψη ττ γεγονός της αθρόας εισόδου λαθρο
μεταναστών κατά "α τελευταία έτη που ασφαλώς ενθαρ- 
ρύνεται από τους σύγχρονους 'δουλεμπόρους', τους οποί
ους ελκύει το μεγάλο κέρδος και η επιεικής ποινική 
μεταχείριση. Βέβαιο η κατά τα ανωτέρ· ■ επιβληθησόμενη 
ποινή δεν μπορεί ό υπερβεί τα δέκα (1έτη σύμφωνο 
με την παρ. 1 του άρθρου 94 Π.Κ..

Προβλέπεται επσης η κατάσχεση και δήμευση του 
μεταφορικού μέσου του αυτουργού ή συμμέτοχου της 
πράξεως για την εξ-ισφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου 
γιο τη διατροφή ι αι επιστροφή των λαθρομεταναστών, 
έξοδα, τα οποία σιμερα καταβάλλονται από το ελληνικό 
κράτος, λόγω ελλι ιψεως σχετικής νομοθετικής ρύθμισης 
(πρβλ. άρθρο 76 Π Κ.).

Η έννοια πάντω^ της ομαδικής μεταφοράς πρέπει να 
ερμηνεύεται κατά συνετό και δίκαιο τρόπο και κατά την 
εφαρμογή της διατόξεως oirmc πρέπει να λαυβάνεται 
υπόιϋη ο αριθμός των προσώπων που μεταφέρονται σε 
συνδυασμό με τη χωρητικότητα του μεταφορικού μέσου, το 
ύψος του συνολικού ποσού που ζητήθηκε ή καταβλήθηκε 
για τη μεταφορά και κάθε στοιχείο, το οποίο, σύμφωνα με 
την κοινή αντίληψη, στοιχειοθετεί την έννοια του σύγχρο
νου 'δουλεμπορίου'. Σε κάθε όμως περίπτωση, για την 
εφαρμογή αυτής της διατόξεως, ο αριθμός των μεταφερό- 
μενων αλλοδαπών δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 
πέντε και

β) τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4310/1929 
ώστε η προβλεπόμενη ποινή ς-"λοκίσεως για τους εισερ
χόμενους παράνομο στο ελληνικό έδαφος ή τους εξερχό- 
μενους παράνομα σπό αυτό να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
τρεις μήνες.

Επίσης προστίθενται εδάφια, στα οποία τονίζεται ο 
σεβασμός εκ μέρους της ελληνικός πολιτείας του δικαιώ
ματος του ασύλου εαι δίνεται η δυνατότητα αποχής από 
την ποινική δίωξη στην περίπτωση παράνομης εισόδου 
ατόμου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης 
της Γενεύης και πρόκειται να απελαθεί. Στην περίπτωση 
αυτή μπορεί να επιτραπεί η επιστροφή του στην Ελλάδα, 
μόνο μετά πάροδο 5ετίας από της απελάσεως, με απόφαση 
του Υπουργού Δικα'οσύνης.

2. Με την παρ. 2 προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 23 του
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v. -4310/1929, με το οποίο, αν ο παραβάτης αυτού του 
νόυου καταδικασθεί και παράλληλα ίκατοχθεί η διοικητική 
του απέλαση, αυτή εκτελειται αμέσως μετά την οριστική ή 
υπό όρο απόλυσή του, όπως ισχύει και προκειμένου περί 
απελάσεως, που έχει επιβληθεί από το δικαστήριο ως 
παρεπόμενη ποινή ή μέτρο ασιραλειας σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 Π.Κ.

Με το άρθρο 22 παρατεινεται μέχρι 30.4.91 η ισχύς των 
παραγραφών 1 έως 3 του άρθρου 15 και των άρθρων 58 
έως 60 και 64 έως 76 του ν. 1851/1989 'Κώδικας βασικών 
κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων', προκειμένου 
να .δοθεί χρόνος μετην οργάνωση των υπηρεσιών που θα 
εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτές.

Με το άρθρο 2U καθορίζονται οι διαδικασίες για την 
επίσπευση, τόσο της εκδίκασης των υποθέσεων παράβασης 
του ν. 1729/1987 (εκδίκαση σε ιδιαίτερες δικασίμους - 
συνεδριάσεις και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών) 
όσο και των ονακριτικών πράξεων με την ανάθεση τους 
αποκλειστικά σε ορισμένους ονακριτές στις πόλεις Αθηνών, 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, που .εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 
κίνηση,

Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση άρσης ή αντικατά
στασης της προσωρινής κράτησης, που έχει επιβληθεί κατά 
τη διάρκεια της προδικασίας πριν ,παρέλθει δίμηνο χρονικό 
.διάστημα, κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει περατωθεί 
το ανακριτικό έργο, .ώστε να μην κινδυνεύει vc ματαιωθεί 
η συνέχιση της ποινικής διαδικασίας λόγω μη εμψανίοεως 
του κατηγορουμένου.

Με το άρθρο 21 ρυθμίζονται θέματα αποζημιώσεων 
συμβούλων και .μελών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. 
Συγκεκριμένα: Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες των δικαστι
κών λειτουργών στο νομοθετικό και εν γένει /χιτουμγικό 
έργο της Κυβερνήσεως έχουν κριθεί και αποδειχθεί πολύ
τιμες και για το λόγο αστόν λαμβάνεται πρόνοια καθορισμού 
ενός πλαιοκ υ προσδιορισμού της καταβαλλόμενης σ 
αυτούς αποζημιώαεως. Με τον τρόπο αυτόν οίρονται 
ορισμένοι περιορισμοί που υφίστανται και η σχετική υπο- 
ζημίωση θα κυμαίνεται πλέον κατά την κρίση των αρμόδιων 
υπουργών σε αξιοπρεπή και ανάλογα προς το ιιροοφερό- 
μενο από εκείνους εξόχως δυσχερές έργο, το οποίο απαιτεί 
πλήρη χρήση .των ειδικών γνώσεών τους. Με τη ρύθμιση 
αυτήν η Κυβέρνηση δεν αποστερείται των υπηρεσιών των 
προσώπων αυτών, οι οποίες κρίνονται ως απολύτως 
απαραίτητες.

Με το άρθρο 22 αναστέλλεται η εψαρμογή ορισμένων 
διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα που δεν είναι δυνατό 
να εακιρμοσθούν με την υπαρχουοα υλικοτεχνική υποδομή.

Με το άρθρο . 23 ρυθμίζονται θέματο ασφαλιστικών 
μέτρων. Συγκεκριμένα:

Η εκ μέρους του εργοδότη άσκηση του διευθυντικού του 
δικαιώματος με τη μετάθεο.; η τη σε άλλη θέση τοποθέτηση 
του εργαζομένου και του ό-κηιώματος της καταγγελίας της 
σχέσεως εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την εκ μέρους του 
εργαζομένου δικαστική αμφισβήτηση του κύρους της συ
γκεκριμένης ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών του εργα
ζομένου.

Στην πράξη, η αμφισβήτηση συτη εκδηλώνετα τύου με 
την έγερση τακτικής αγωγής, οσο κε; με την υποβολή 
απήσεως λήψεως ασφαλ-όώ.-νν μέτρων, με τα ο.ταιε 
επιδιώκεται ο προσωρινός κααεριεμσς του τόπου περ.-χης 
της εργασίας, στην περίπτω,-η της μετεδέσεως ι:..ι η 
επιβολή στον εργοδότη της αιοδυχης, προσωρινώς, των

υπηρεσιών του εργαζομένου, στην περίπιωση καταγγελίας 
της σχέσεως εργασίας. Συνήθως το αρμόδια καθ ύλην 
μονομελή πρωτοδικεία δέχονται τις αιτήσεις, με αποτέλε
σμα την επιδείνωση των σχέσεων τον διαδίκων κυι 
συνακολούθως την ελαττωματική λειτουρ/ιο της επιχειρή- 
σεως. Μεχρ; δε την έκδοση οριστικής, επί της κυρίας 
αγωγής, αποφόσεως έχει συνήθως ακωλεσθεί και το 
πνεύμα ουνεργοοίας μεταξύ των μερών, α,Λό και η αμοιβαίο 
εμπιστοούνη

Με την εισαγομενη ρύθμιση δεν επιτρέπεται να καταστεί 
αντικείμενο δίκης ασφαλιστικών μέτρων, τόσο η αποδοχή 
της εργαοιας του εργαζομένου από τον εργοδότη, όσο κοι 
ο καθορισμός του τόπου παροχής της, προκειμένου να 
αποφευχθεί η ανώμαλη και σε αμοιβαίο κλίμα δυσπιστίας 
λειτουργία της εργασιακής σχεσεως και ακόμη να διαφυ
λαχθεί η εργασιακή ειρήνη.

Με τη διάταξη του άρθρου 24 ικανοποιείτο! πάγιο αίτημα 
του δικαστικού κόομου για την καθιέρωση της εορτής του 
Αγιου Διονυσίου Αρεοπαγίτου ως ημέρας της Δικαιοσύνης.

Με τη διάταξη του άρθρου 25 επιδιώκεται η σύντμηση 
του χρόνου, ο οποίος απαιτείται για νο κριθούν και 
διοριστούν οι παρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελίας, 
προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις που υπάρχουν 
σήμερα στα δικαστήριο σε όλη την επικράτεια και να μη 
δηυιουμνούνται προβλήματα κατο την απονομή της δικαιο
σύνης.

Με το άρθρο 26 ρυθμίζονται θέματα, ιιου αφορούν το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοφωνίας. Συγκεκριμένα:

1. Το Ε.Σ.Ρ. ήταν και πριν πολυμελές και βραδύπορο. 
Αλλά τώρα μετά τη διεύρυνση του σε 19μι λες όργανο έχε; 
γίνει υπερβολικό δυσκίνητο και δυολειτου μγικό. Πρέπει γι' 
αυτόν τον λόγο να κρατήσει η ολομέλεια πς κανονιστικές 
μόνο αρμοδιότητες, ενώ οι μη κανονιστικέ,· (και κατά πολύ 
πιο πολυάριθμες) υποθέσεις πρέπει νο υπαχθούν οτην 
ορυοδιότητα μιας πενταμελούς εκτελεστικής επιτροπής 
Μόνον έτσι (και υπό την προϋπόθεση ότι tc Ε.Σ.Ρ. θο 
εφοόιοοθεί το ταχύτερο με την αναγκαία υποδομή και 
στέγη) είναι δυνατή η διεκπεραίωση των χιλίων περίπου 
εκκρεμών υποθέσεων.

2. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για ένα ελάχιστο οριο 
ομοιογένειας της εκτελεστικής επιτροπής, του θα επιτρέψει 
τον ταχύ ρυθμό εργασιών της.

3. Εν όψει του πολύ μεγάλου αριθμού των αιτήσεων 
ραδιοφωνικών αδειών είναι απαραίτητη η εϊ έτασή τους από 
μιο ολιγομελή επιτροπή.

4. Το προς κατάργηση άρθρο 3 παρ. 7 τχι ν. 1730/1987 
(που αναδιάρθρωσε την Ε.Ρ.Τ. και επέτρεςιε τη μη κροτική 
ραδιοφωνία) προβλέπει χρονικούς περιορ.σμούς στις ρα
διοτηλεοπτικές διαφημίσεις που είναι πολύ αυστηρότερες 
από τις προβλεπόμενες στην οδηγίο της Ε.Ο.Κ. (η οποία 
με τη σειρά της είναι πολύ αυστηρότερη από την πράξη). 
Πρόκειται δηλαδή για μια εντελώς εξωπρα/ματική διάταξη, 
η οποία όμως δεσμεύει το Ε.Σ.Ρ. κατά τη σύνταξη του 
κώδικα δεοντολογίας διαφημίσεων. Πρέπει να καταργηθεί, 
ώστε να ισχύουν το όριο της οδηγίας της Ε.Ο.Κ..

Το π.δ. 25/1S88 είναι εκτελεστικό του ν. 1730/1987 για 
το θέμα της μη κρατικής ραδιοφωνίας. Είνα ένα αφάνταστα 
γραφειοκρατικό νομοθετημα, που κάνει σχε; >ου αδύνατη την 
άοεηο.) των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ. (πρ ιπόντων με την 
ΐιρύβλεψη δημόσιων συνεδριάσεων για καθ. μιά από τις 850 
αιτήσεις για μαϋιοφυ· νίκη άδεια). Η αντ κατο στάση του 
μπορεί βέβαια να γίνε, με προεδρικό διάτε γμα. αλλά μόνο
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uE σύμφωνη γνι μη του R.I.P. (άρθρο 3 rap. 7 urrmo. 2 
-ου ν. ΙΒδθ'Ίθεΐ), μια ππλύ χρονοβόρα *·.Ίό:καΓ:·ν Εττί'δή 
το π.δ. 25/1938 δημιουργεί πολλά γραφειοκρατικά πηοβλή- 
ματο και δεν β ιηθει σε τίποτε, είναι αναγκαία η άμεση 
κατάργησή του. Εν καιοώ θα συνταχθεί νέο προεδρικό 
διάταγμα.

Με τα άρθρα 1.7 και 28 ρυθμίζονται θέματα non αφορούν 
τα ραδιοτηλεοΓΓ.ικά μέσο. Συγκεκριμένα:

Η εξασφάλιση της ελευθερίας της εκφράσεως rci τις 
πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, υπέρ τς οποίας 
τάσσετα ανεπιφύλακτα η Κυβέρνηση, προιιπο^τπ την 
τηρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν την ίδρυση 
και λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ώστε να 
^ην ιδρύονται και λειτουργούν ανέλεγκτα ραδιοτηλεοπτικοί 
αταθ μοί που παρενοχλούν ο ένας τον άλλο, δημιουργώντας 
χαώδη κατάσταση και πολλές φορές παρεμποδίζοντας τις 
επικοινωνίες τηο πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας σε 
χώρους προσγείωσης και απογείωσης, με μεγάλο κίνδυνο 
των αεροσκαφώ'· και επιβατών. Για το σκοπό αυτόν είναι 
αναγκη να προβλεφθεί η επιβολή προστίμων κοι άλλων 
διοικητικών μέτρων για τις περιπτώσεις παροθάσπος των 
διατάξεων των νόμων αυτών και των χορηγηθεισών αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθμών, με τα οποία οπωσδήποτε θα αποτρέποντο: οι 
παραβάσεις αυτές. Επίσης, με τις διατάξεις του σχεδίου 
του νόμου αυτού προβλέπεται η καταβολή παράβολου 
τελών για το παραδεκτό και την εξέταση των αιτήσεων για 
τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών σταθμών και ο προϋπολογισμός του 
υπουργείου που 3ο βαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας 
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. καθώς και 
άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
π ομαλή λειτουργία του Ε.Σ.Ρ. Τέλος είναι ανάγκη να 
παοΤλεφθεί η συμπλήρωση των διατάξεων που διέπουν τα 
”υ ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ε.Ρ.7. Α.Ε..

Με το άρθρο 29 μεταβατικές διατάξεις παράγραφος 1 
ποοβλέπεται δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για μετατροπή 
ποινής φυλάκισης σε χρηματική ή αναστολή ποινών από 
18 μηνών μέχρι 2 ετών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
«σταδικασμενους που είναι άξιοι αυτού του ευεργετήματος 
να επωφεληθοϋν του επιεικέστεοου νόυσυ Ιπρβλ. άοθρο 2 
Π.κ.)

μτην ποοαγροοο 2 οοίζετο: η διαδικαοιο με την οποία οι 
πση καταδικασθέ'/τες αλλοδαποί μπορούν να τυχουν της 
εσσρυογης της διατάξεως του άρθρου 99, όπως ονπκατο- 
στσ-ηκε με τον πορόντσ νόυο.

Στην παράγραφο 3 ρυθμίζεται το θέμα ενάσξεως ισχύος 
των διατάξεων για τη μετατροπή ποινών οε παροχή 
κ Οινωφελους εργασίας και την αναστολή υπό επιτήρηση, 
δεδομένου ότι ουτές οι ρυθυϊσεις δεν είναι δυνατό νο 
εσορμοσθούν πριν εκδοθούν οι πράξεις που θα επιτρέψουν 
1,1 λειτουργία αυτών των θεσμών.

Λογω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει 
'τημεοα η Κυβέρνηση, προβλέφθηκε με μεταβατική διάταξη 
η επί μία τριετία δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού των

Κ-Α. στα πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς 
'°1 *0ν*ων με προσωπικό 100 περίπου επιμελητών. Επίσης 
τιοοβλέφθηκε ότ, μέχρι να συσταθούν τα δικαστήρια 
ε*τελεσης ποινώ··, τα καθήκοντα του δικαστή εκτέλεσης 
ποινών θα ασκεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών.

το άρθρο 23 ορίζεται ως ημερομηνία ενάρξεως της 
ι°χυος του νόμου αυτού η ημερομηνία δημοσιεύσεώς του

rr^-r\y Εφημερίδα της Κυβέρνησε ως.

Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθσνάσιος Κανελλόπουλος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μιλτιάδης Εβερτ Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Ιωάννης Βασιλειάδης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα 

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του Ποινικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής:

' 1. Αν αυτός που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση 
είναι αλλοδαπός, το δικαστήριο μπορεί νο διατάξει την 
απέλασή του απο τη χώρο. Η απέλαση εκτελείται αμέσως 
μετά την έκτιση της ποινής ή την υπό όρο απόλυσή του 
από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση 
διατάχθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή'.

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
εξής:

'Μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών 
Άρθρο 82

1. Η στερητική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει 
το έτος, μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόσημο, 
εκτός αν το δικαστήριο με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή 
του κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της, για να 
αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων 
πράξεων.

2. Το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής 
φυλακίσεως, που είναι μεγαλύτερη από το έτος αλλά 
κατώτερη από τα δύο έτη, αποφασίζει συγχρόνως με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφασή του τη μετατροπή της ή μη σε 
χρηματική ποινή, αν κρίνει ότι η ποινή αυτή αρκεί για να 
αποτρέψει το δροστη από την τέλεση άλλων αξιόποινων 
πράξεων.


