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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ  

«ΚΩΔΙΚΑ  ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ» 

 

Πποοίμιο 

Η δηάδνζε ησλ λαξθσηηθψλ, θαηλφκελν κε παγθφζκηεο θαη κε εζληθέο 

δηαζηάζεηο, ζπλερίδεη λα πιήηηεη ηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Παγθνζκίσο ν 

αξηζκφο φζσλ θαηαρξψληαη λαξθσηηθά ππεξβαίλεη ηα 20.000.000 αλζξψπσλ 

(βι. United Nations Office of Drugs and Crime, Principles of Drug 

Dependence Treatment, N. York 2009). Σηε ρψξα καο ν αξηζκφο ησλ 

ζαλάησλ πνπ επηζήκσο ζπλδένληαη κε ηελ θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ 

θπκαίλνληαη πεξί ηνπο 300. Δμαηξεηηθά επηβαξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πεξί 

ην 40% θηλείηαη ην πνζνζηφ ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο κε 

θαηαδίθεο πνπ άκεζα αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά. Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, θαηά ηνλ Αχγνπζην 2010, 4.116 απφ έλα ζχλνιν 

11.834 θξαηνπκέλσλ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή, ελψ πνιινί επηπιένλ 

θξαηνχληαη γηα εγθιήκαηα εκκέζσο πιελ ζαθψο ζπλδεφκελα κε ηε δηάδνζε 

ησλ λαξθσηηθψλ (θινπέο, ιεζηείεο, πιαζηνγξαθίεο, ζσκαηεκπνξία, 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ θ.ιπ.). 

Με δπν ιφγηα, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ γηα πξάμεηο ζρεηηθέο κε 

ηα λαξθσηηθά ζπληζηά θχξην αίηην ηεο ππεξθφξησζεο ησλ ειιεληθψλ 

θπιαθψλ. 

Δίλαη ζαθέο φηη νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Απφ ηε κηα πιεπξά πιήηηνπλ ηελ 

πγεία, θζάλνληαο ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε ζηελ πξφθιεζε ζαλάησλ. Απφ 

ηελ άιιε ζπλαληψληαη θνηλσληθνςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο, κε κεγαιχηεξε ηελ 

αλάπηπμε εγθιεκαηηθφηεηαο: Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ, ε 
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δπζηπρία ησλ νηθνγελεηψλ, ε ππεξθφξησζε ησλ θπιαθψλ θαη ε πξνζθνξά 

γφληκνπ ππεδάθνπο ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζπληζηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο φςεηο 

ηνπ γεληθνχ θαηλνκέλνπ. 

Τν Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δελ 

κπνξνχζε λα κείλεη αδηάθνξν κπξνζηά ζε απηφ ην θαηλφκελν. Έηζη, κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 27788/17.3.2010 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ  Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζπγθξνηήζεθε Δηδηθή 

Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνπο Νηθφιαν 

Παξαζθεπφπνπιν, Καζεγεηή Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, σο Πξφεδξν, Λεσλίδα Κνηζαιή, Καζεγεηή Ννκηθήο ηνπ 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δπζηαζία Λακπξνπνχινπ,  

Καζεγήηξηα Πα;ληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αιέμαλδξν Κσζηάξα, 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, 

Ισάλλε Μπέθα, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Μηλέξβα-Μειπνκέλε Μαιιηψξε, Αλαπιεξψηξηα  

Καζεγήηξηα Ννκηθήο ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Νηθφιαν 

Βφθα, Πξφεδξν  Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο, Κσλζηαληίλν Κνζκάην, Δηδηθφ  

Δπηζηήκνλα ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Νηθφιαν Καξαθνχθε, 

Ιαηξνδηθαζηή Α΄ Τάμεσο ηεο Ιαηξνδηθαζηηθήο Υπεξεζίαο Πεηξαηά, 

Κσλζηαληίλν Παλαγησηφπνπιν, Αζηπλφκν Α΄ ηεο Γίσμεο Ναξθσηηθψλ 

Αηηηθήο, Γξεγφξην  Τζφιηα, Γηθεγφξν Αζελψλ, σο κέιε θαη γξακκαηέα ηελ Ν. 

Κσλζηαληίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αλακφξθσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κψδηθα Νφκσλ γηα ηα Ναξθσηηθά. Η Δπηηξνπή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ππέβαιε ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ Σρέδην Νφκνπ κε πιήξε Αηηηνινγηθή Έθζεζε, πξνβαίλνπζα ζηε 

ζχληαμε λένπ ζρεδίνπ Κψδηθα επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπληάρζεθε ην 

πξνθείκελν Σρέδην Νφκνπ.  

Σηε ρψξα καο πξψην ζεκέιην ηεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απνηέιεζε 

ν Ν. 1729/1987, ν νπνίνο εηζήγαγε ρξήζηκεο δηαθξίζεηο ζηελ πνηληθή 

κεηαρείξηζε θαη ίδξπζε ηνλ πξψην παλειιήλην νξγαληζκφ απεμάξηεζεο, ην 

ΚΔΘΔΑ. Η αθηέξσζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ζηελ ίδξπζε 
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απηή απνηεινχζε έλα δείγκα ζπκβνιηθήο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε ζπλείδεζε ηνπ ηφηε λνκνζέηε. 

 Έθηνηε νη λνκνζεηηθέο επεκβάζεηο ήηαλ πνιχ ζπρλέο. Η πξψηε έιαβε ρψξα 

(Ν. 1738/1987) δχν κφιηο κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ βαζηθνχ λνκνζεηήκαηνο, 

ελψ ε ηειεπηαία (Ν. 3811/2009) είλαη πξφζθαηε θαη ήδε αηζζεηή ζηε 

δηθαζηεξηαθή πξάμε. Αλάκεζα ζε φζεο κεζνιάβεζαλ νπσζδήπνηε μερσξίδεη 

ν Ν. 2161/1993, ε ίδξπζε ηνπ ΟΚΑΝΑ θαη ε παξνρή ππνθαηαζηάησλ ζηνπο 

εμαξηεκέλνπο απφ λαξθσηηθά. Οη απνζπαζκαηηθέο, έζησ, απηέο 

κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δηφξζσζε αξθεηψλ αθακςηψλ. Δπίζεο ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ (Ν. 3459/2006) δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. 

Αμηνζεκείσηε δηεζλή εμέιημε ζην ζεζκηθφ πεδίν θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζπληζηά 

ε έθδνζε ηεο Απφθαζεο – πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2004 

(2004/757/ΓΔΥ) γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία 

ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ησλ εγθιεκάησλ θαη κε ηηο πνηλέο πνπ ηζρχνπλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο ήδε νδήγεζαλ ζε 

επηκέξνπο πξνζαξκνγέο ηεο ειιεληθήο πνηληθήο λνκνζεζίαο (βι. π.ρ. άξζξν 

33 Α.Ν. 3459/2006 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 Ν. 3727/2008). Καηά ηα 

ινηπά, νη πεξηιακβαλφκελνη ζην άξζξν 2 ηεο παξαπάλσ Απφθαζεο – Πιαίζην 

νξηζκνί δελ απέρνπλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο ηζρχνπζαο ειιεληθήο 

πνηληθήο λνκνζεζίαο. Όζν γηα ηηο πξνηεηλφκελεο (άξζξν 4 ηεο ίδηαο 

Απφθαζεο) σο απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο πνηληθέο 

θπξψζεηο, θαηαξρήλ παξαηεξείηαη φηη απφ ην ζπγθεθξηκέλν επξσπατθφ 

ζεζκηθφ εξγαιείν δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δεζκεχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα 

χςε πνηλψλ. Γίλεηαη σζηφζν ζαθέο φηη ηα ζεζπηδφκελα απφ ηελ Απφθαζε – 

Πιαίζην φξηα πνηλήο, ηφζν γηα ηα βαζηθά εγθιήκαηα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ 

φζν θαη γηα ηηο βαξχηεξεο κνξθέο, είλαη αηζζεηά ρακειφηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 
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Δλησκεηαμχ, νη πξαγκαηηθέο εμειίμεηο ζην δηεζλή θαη ζηνλ εγρψξην νξίδνληα 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ππεξαθφληηζαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ λνκνζέηε. Σεκεηψλνπκε ηα θπξηφηεξα επξήκαηα: 

Α) Η αλάπηπμε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ ελίζρπζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. 

Β) Οξηζκέλεο λαξθσηηθέο νπζίεο ζπλδέζεθαλ κε ηελ ςπραγσγία ησλ λέσλ,  

πξάγκα πνπ ζπληέιεζε ζε επξχηεξε δηάδνζή ηνπο. 

Γ) Η ζηήξημε ηεο πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο ηδίσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

πξνζθνξάο, δειαδή ηνπ εκπνξίνπ, δηέςεπζε ηηο πξνζδνθίεο. Πξνέθπςε φηη 

κφλν ν ζπλδπαζκφο πνιηηηθψλ θαηά ηεο πξνζθνξάο θαη θαηά ηεο δήηεζεο 

λαξθσηηθψλ, θη φρη κνλνκεξψο ε επηβάξπλζε ησλ πνηλψλ, εκθαλίδεη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Φαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξφζθαηε εηδηθή 

ζπγθξηηηθή γηα ηηο πνηλέο Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα 

Ναξθσηηθά θαη ηηο Δμαξηήζεηο (European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction, Selected Issue 2009. Drug Offences: Sentencing and other 

Outcomes). Η ζπγθεθξηκέλε Έθζεζε επηζεκαίλεη φηη παξά ηελ έθδνζε ηεο 

Απφθαζεο – Πιαίζην ηνπ 2004 νη λνκνζεζίεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ – 

κειψλ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο αλνκνηνκνξθίεο σο πξνο ηνπο νξηζκνχο, ηηο 

δηαθξίζεηο κεηαμχ εγθιεκάησλ δηαθίλεζεο θαη άιισλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ 

πξνζσπηθή ρξήζε, θαζψο θαη σο πξνο ηηο πνηλέο. Οη δηαθνξέο απηέο 

νδεγνχλ αληίζηνηρα ζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ θαηαδηθψλ. Σε γεληθέο γξακκέο παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα, 

κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ ρσξψλ πνπ απήληεζαλ: γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ην κέζν χςνο πνηλήο, αλαζηειιφκελεο ή κε, γηα εγθιήκαηα ρξήζεο 

(ρξήζεο ή πξνζσπηθήο θαηνρήο) λαξθσηηθψλ ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν 

απφ ην έλα έηνο. Οη πνηλέο γηα δηαθίλεζε βαζηθήο λνκνηππηθήο κνξθήο επίζεο 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαζηέιινληαη, ελψ ην χςνο ηνπο δελ θαίλεηαη λα 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε (βι. πίλαθα 5, ζει. 15 Δθζέζεσο).  
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Ιδηαίηεξν ζπγθξηηηθφ ελδηαθέξνλ εκθαλίδνπλ νη πνηλέο γηα ηηο πην επηβαξπκέλεο 

κνξθέο δηαθίλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα επηβιεζέληα ζηνηρεία 

(βι. ζει. 16 Δθζέζεσο): 

- Σηελ Αγγιία θαη Οπαιία, ζηελ Ιξιαλδία θαη ζηε Σνπεδία ζε θακία πεξίπησζε 

δελ επηβιήζεθε ε αλψηαηε πνηλή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο. 

- Σηελ Ιξιαλδία θαηά ηα έηε 1999, 2000 θαη 2001 κεηαμχ 55 αλάινγσλ 

πεξηπηψζεσλ (δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ αμίαο άλσ ησλ 12.700 Δπξψ) 

επηβιήζεθε πνηλή άλσ ηεο θπιάθηζεο 10 εηψλ, ελψ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο 

αλαγλσξίζηεθαλ ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο. 

- Σηελ Πνισλία ζε αληίζηνηρεο επηβαξπληηθέο κνξθέο δηαθίλεζεο κφλν ζην 

42% ησλ θαηαδηθψλ επηβιήζεθε άκεζα θπιάθηζε, ελψ ζην 57% ε πνηλή 

αλεζηάιε. 

- Σηε Γαλία, παξά ηελ αχμεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεπφκελσλ πνηλψλ, ε 

κέζε πνηλή, αλ δελ αλαζηέιιεηαη, θπκαίλεηαη κεηαμχ 20 θαη 30 κελψλ. 

Γεληθά, φπσο ζεκεηψλεηαη, νη βαξχηεξεο πξνβιεπφκελεο πνηλέο γηα δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ επηβάιινληαη ζπάληα. Τν εχξεκα απηφ νδεγεί ζηε δηάγλσζε κηαο 

ζεκαληηθήο δηαθνξάο κε ηε ρψξα καο, φπνπ ε αλψηαηε πνηλή ηεο ηζφβηαο 

θάζεηξμεο επηβάιιεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εηεζίσο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

απηήο ηεο δηαθνξάο πξέπεη πάλησο λα ιεθζεί ππφςε , φηη ε εμάξηεζε ζηηο 

πιείζηεο επξσπατθέο ρψξεο εθηηκάηαη σο γεληθφ ειαθξπληηθφ, θη φρη σο εηδηθφο 

ιφγνο κείσζεο ηεο απεηινχκελεο πνηλήο. 

- Οη επξσπατθέο ρψξεο πνπ απέζηεηιαλ ζρεηηθά ζηνηρεία, δείρλνπλ κηα 

απμεκέλε ηάζε επηβνιήο ελαιιαθηηθψλ (αλνηθηψλ) κέηξσλ ζεξαπείαο αληί 

θπιάθηζεο. Ψζηφζν 14 απφ ηηο 26 ρψξεο δελ απέζηεηιαλ ζρεηηθά ζηνηρεία (βι. 

Έθζεζε, ζει. 18). 

Η ρψξα καο νθείιεη λα αμηνινγήζεη έλα ζεκαληηθφ εχξεκα. Σπγθεθξηκέλε 

έξεπλα – αμηνιφγεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ΚΔΘΔΑ πνπ έιαβε ρψξα 
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κε δηεζλή επίβιεςε (βι. Δ. Αγξαθηώηε – Ε. Κακπξηάλε, Δμαξηήζεηο 2002, ζει. 

12, 18), έδεημε ηα αθφινπζα:  Απφ φζνπο παξέκεηλαλ ζε ζεξαπεπηηθέο 

θνηλφηεηεο γηα δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο έηνπο, ην 73% δελ είρε πιένλ πνηληθέο 

εθθξεκφηεηεο πέληε έηε κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δμάιινπ, ην 100% φζσλ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, αθελφο δελ είρε θακηά 

(εκθαλή ή αθαλή) παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο 

πξηλ εξσηεζεί, αθεηέξνπ δελ είρε εκπεηξία θπιάθηζεο θαηά ηελ πεληαεηία. Αλ 

νη αξηζκνί απηνί ζπγθξηζνχλ κε ηα πςειά πνζνζηά ππνηξνπήο φζσλ 

απνθπιαθίδνληαη, πξνθχπηεη φηη ε πξνιεπηηθή δπλακηθή ηεο απεμάξηεζεο 

είλαη πνιχ ηζρπξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο θπιαθήο. 

Παξά ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα θαη ηε δηεζλή εκπεηξία, ε εθαξκνγή ησλ 

ξπζκίζεσλ θαη ε πνηληθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαίλνληαη λα 

δηζηάδνπλ ελψπηνλ ησλ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ απεμάξηεζεο. Απηή ε 

δηζηαθηηθφηεηα έρεη σο αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο ηελ ππεξθφξησζε ησλ 

θπιαθψλ θαη ηελ αδπλακία θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη άζθεζεο 

δεπηεξνγελψο πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο. Πξνθαλψο, αηηηνινγείηαη φρη κφλν κε 

βάζε αδπλακίεο ηεο εθαξκνγήο (π.ρ. έιιεηςε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 

ησλ δηθαζηψλ γηα ηηο εμειίμεηο), αιιά θαη κε βάζε ηηο αηέιεηεο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ηα 

Ναξθσηηθά εκθαλίδεηαη αλαγθαία ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

- Απζηεξή θαηαζηνιή ησλ βαξχηεξσλ θαη νξγαλσκέλσλ κνξθψλ δηαθίλεζεο, 

αιιά κε πξνζεθηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηηο ειαθξχηεξεο πεξηπηψζεηο. 

- Γεληθά, πξνζπάζεηα δηάθξηζεο θαη δηαβάζκηζεο ησλ ζρεηηθψλ εγθιεκάησλ, 

ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δπζαλάινγα βαξηέο ή επλντθέο κεηαρεηξίζεηο. 

- Γηεπθφιπλζε ηεο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο κέηξσλ απεμάξηεζεο (ζσκαηηθήο 

θαη ςπρνινγηθήο) αληί ηνπ εγθιεηζκνχ ζηηο θνηλέο ζπλζήθεο ηεο θπιαθήο. 
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Αληίζεηα, φκσο, εθηηκάηαη φηη έρεη κεησζεί ε βαξχηεηα ελφο δεηήκαηνο πνπ γηα 

πνιιά ρξφληα απαζρνιεί ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε: ε πνηληθνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ εμππεξεηηθψλ απηήο πξάμεσλ πξαθηηθά 

δελ νδεγεί ζε εγθιεηζκφ ζε θπιαθέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνηειεί κείδνλ 

πξφβιεκα ηεο ζρεηηθήο πνηληθήο λνκνζεζίαο. Μηα δηθαηνθξαηηθή ξχζκηζε 

πάλησο νθείιεη λα ζηαζκίδεη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε ρξήζε δελ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηξίηα πιελ ηνπ ρξήζηε πξφζσπα 

Τν παξφλ Σρέδην Νφκνπ επηρεηξεί επίζεο λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηα φξγαλα ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο 

πνιηηηθήο θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη είλαη νη εμήο: 

- Η απνηχπσζε θαη απνζαθήληζε αξκνδηνηήησλ νξγάλσλ, φπσο ε 

Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή, ν Δζληθφο Σπληνληζηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη ην Γλσκνδνηηθφ Σπκβνχιην, ζηα 

νπνία θαηαλέκνληαη νη επζχλεο ζρεδηαζκνχ, απφθαζεο θαη επνπηείαο 

εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο πεξί ηα λαξθσηηθά θαη ησλ ζπλαθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

- Η ζπζηεκαηηθή ξχζκηζε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

νξγαληζκψλ (ΟΚΑΝΑ, ΚΔΘΔΑ, ΧΝΑ, ΧΝΘ) πνπ πινπνηνχλ ηελ ίδηα πνιηηηθή. 

 

Άπθπο 1  

 

Με βάζε ηα δηεζλψο θξαηνχληα ζηελ επηζηήκε πξνζδηνξίζηεθαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ λαξθσηηθψλ, έηζη ψζηε ζηνλ νξηζκφ λα 

πεξηιακβάλεηαη θάζε νπζία γλσζηή ή άγλσζηε ζην εκπφξην, σο θαη άγλσζηεο 

ζπλζέζεηο νπζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ λαξθσηηθψλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ νλνκαζία ηνπο.   

Δπηπξνζζέησο, θαζνξίδεηαη φηη σο εμάξηεζε λνείηαη κία θαηάζηαζε ςπρηθή ή 

θαη θπζηθή («ζσκαηηθή»), πνπ εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο 

κηαο νπζίαο ζ’ έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνηθηιία 



8 

 

εθδειψζεσλ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη πάληνηε ε δηάζεζε γηα ηελ 

ζπλέρηζε ιήςεο ηεο νπζίαο κε ζθνπφ ηελ επαλεθδήισζε ησλ 

ςπρνδξαζηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο ή αληίζεηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ 

ζπκπησκάησλ, πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ φηαλ δελ ιεθζεί.  

 

 

 

Άπθπα 2-19 

Ο παξψλ Κψδηθαο δηαηεξεί ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο θαη 19 ηεο 

πξνεγνχκελεο λνκνζεζίαο. Οη αλαγθαζηηθέο κεηαβνιέο πθίζηαληαη ιφγσ ηεο 

αιιαγήο ηεο νλνκαζίαο Υπνπξγείσλ θαη θνξέσλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ 

πξφζθαηεο δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο. 

 

Άπθπο 20 

Η εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ, νη πεξηερφκελεο ζηελ Απφθαζε – πιαίζην 2004/757 ΓΔΥ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θαζψο θαη ε αλάγθε 

δηεχξπλζεο ησλ απεηινχκελσλ πνηλψλ ψζηε λα παξέρνληαη ζην δηθαζηήξην ηα 

αλαγθαία πεξηζψξηα γηα ηελ επηκέηξεζε πνηλήο αλάινγεο πξνο ηελ βαξχηεηα 

ηνπ εγθιήκαηνο  ζπλεγνξνχλ γηα ηα αθφινπζα: 

Τππνπνηείηαη σο βαζηθφ έγθιεκα (άξζξν 20) ε παξάλνκε δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ (ΑΠ 246/1999, Πνηληθά Φξνληθά 1999, ζει. 1017), 

ραξαθηεξίδεηαη θαθνχξγεκα θαη ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε θαη, ζσξεπηηθά, κε 

ρξεκαηηθή πνηλή, ελψ δηαηεξνχληαη κε βειηηψζεηο νη ήδε πξνβιεπφκελεο (α. 

36 επ.) παξεπφκελεο πνηλέο θαη κέηξα αζθαιείαο (απαγφξεπζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, δήκεπζε, απαγφξεπζε δηακνλήο). Δληειψο άζθνπε θαη 

αλνξζνινγηθή θξίζεθε ε δηαηήξεζε σο εγθιήκαηνο ηεο απφ ακέιεηα 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  

Κξίζεθε αλαγθαίν λα ηππνπνηείηαη ην βαζηθφ έγθιεκα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ 

(θαθνχξγεκα) κε ηνλ ιηηφηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε λνκνηερληθή αξκνλία πξνο 
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ηνπο ζπλήζεηο θπξσηηθνχο θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. Πξνο απηφ, αληί ηεο 

παξσρεκέλσλ επνρψλ παξαζεηηθήο δηαηχπσζεο πνιπάξηζκσλ ηξφπσλ 

ηέιεζεο, ε νπνία, πέξαλ ηνπ πνιπζρηδνχο ηεο έθθξαζεο, ελέρεη θαη ηνλ 

θίλδπλν λα κελ είλαη ε παξάζεζε εμαληιεηηθή, πξνηηκήζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο ιέμεο «παξάλνκα δηαθηλεί» ζηνλ θπξσηηθφ θαλφλα θαη αθνινχζσο ζε 

εξκελεπηηθή παξάγξαθν παξαηέζεθαλ ελδεηθηηθά νη ηξφπνη ηέιεζεο, φπσο 

απηνί πξνβιέπνληαη ζηνλ ηζρχνληα πξνο ηξνπνπνίεζε λφκν, ψζηε λα κελ 

ππάξμνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα δηαρξνληθνχ δηθαίνπ ζηηο πξάμεηο πνπ ζα 

έρνπλ ηειεζηεί πξηλ ηελ ηζρχ ηεο λέαο δηάηαμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηαζηξψλεηαη έλα ππαιιαθηηθψο κηθηφ έγθιεκα, παξάιιεια δε επηιχεηαη 

νξηζηηθά θαη ην δήηεκα ηεο ηέιεζεο πεξηζζφηεξσλ πξάμεσλ δηαθίλεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα πνζφηεηα λαξθσηηθψλ. 

 

 

Άπθπο 21 

Τππνπνηνχληαη πέξημ ηνπ βαζηθνχ εγθιήκαηνο δηαθίλεζεο πξνλνκηνχρεο 

(άξζξν 21), δηαθεθξηκέλεο (άξζξν 22)  θαη ηδηαίηεξα δηαθεθξηκέλεο (άξζξν 23) 

πεξηπηψζεηο. Καηά ηελ ηππνπνίεζε ησλ παξαιιαγψλ ιήθζεθε θαηά ην 

δπλαηφλ ππφςε θαη αθνινπζήζεθε ε νξνινγία ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 

θξαδαζκνί απφ ηελ λνκνζεηηθή κεηαβνιή. Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηηο παξαιιαγέο, πξνλνκηνχρεο θαη δηαθεθξηκέλεο, ειήθζεζαλ 

ππφςε θαη ηα φζα ζπληζηψληαη ζηελ απφθαζε – πιαίζην 2004/757 ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ψο πξνλνκηνχρεο παξαιιαγέο 

πιεκκειεκαηηθήο βαξχηεηαο ηππνπνηνχληαη νη πξάμεηο δηαθίλεζεο 

κηθξνπνζφηεηαο λαξθσηηθψλ, ε πξνκήζεπζε νηθείνπ θαη ην «θέξαζκα». Λφγνη 

ηεο επηφηεξεο απηήο κεηαρείξηζεο είλαη αληίζηνηρα, ε ηδηαίηεξα κηθξή απαμία – 

επηθηλδπλφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηεζηηθή αλάγθε 

εμαζθάιηζεο ηεο θαζεκεξηλήο δφζεο ηνπ δξάζηε, ε έιιεηςε ζθνπνχ θέξδνπο 

θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζην δξάζηε απφ ηνλ νηθείν ή ηνλ άιιν 

ρξήζηε. Σην ίδην άξζξν πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα θξηηήξηα παξαδνρήο ηνπ φηη ε 
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δηάζεζε γίλεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηνλ ηξίην, παξαπέκπνληαο ζην α. 

29 (είδνο, θαζαξφηεηα θαη πνζφηεηα νπζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ρξφλν πνπ θάλεη 

ρξήζε, ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ εκεξήζηα δφζε ηνπ). 

 

Άπθπο 22 

Σηηο δηαθεθξηκέλεο παξαιιαγέο απεηιείηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ (10 – 

20 έηε) θαη ζσξεπηηθά ρξεκαηηθή πνηλή απφ 50000 κέρξη 500000 επξψ. 

Δληάζζνληαη νπζηαζηηθά πεξηπηψζεηο πνπ δηαθξίλνληαλ θαη κε ηνλ ηζρχνληα 

λφκν θαη εηδηθφηεξα ε ηέιεζε δηαθίλεζεο απφ ππάιιειν πνπ λφκηκα 

αζρνιείηαη κε ηα λαξθσηηθά, γηα δηεπθφιπλζε ή απφθξπςε άιισλ 

θαθνπξγεκάησλ, ζε επαίζζεηνπο ρψξνπο (ζηξαηφπεδα, θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο, ζρνιεία θ.ιπ.). Όπσο επίζεο πεξηπηψζεηο πνπ ν δξάζηεο ηειεί ηελ 

πξάμε κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ αλήιηθν ή 

κεηαρεηξηδφκελνο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αλήιηθν πξφζσπν, φηαλ ελεξγεί ζηα 

πιαίζηα εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο (άξ. 187 θαη 187 Α ηνπ Π.Κ.), θαζψο επίζεο 

θαη φηαλ ν δξάζηεο είλαη ππφηξνπνο. Αθφκε, πεξηπηψζεηο φπνπ ν δξάζηεο 

αλακηγλχεη λαξθσηηθά κε ηξφθηκα θ.ιπ. ή είλαη θαξκαθνπνηφο θαη ρνξεγεί ελ 

γλψζεη ηνπ λαξθσηηθά παξάλνκα ή γηαηξφο πνπ εθδίδεη, ρσξίο ηαηξηθή έλδεημε, 

ζπληαγή γηα λαξθσηηθά ή νπζίεο γηα λα παξαζθεπαζηνχλ λαξθσηηθά. Οη ιφγνη 

ηεο απμεκέλεο απαμίαο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ εληνπίδνληαη είηε ζηελ ηδηαίηεξε 

επζχλε ηνπ δξάζηε (ππάιιεινο, γηαηξφο θ.ιπ.), είηε ζηελ απμεκέλε 

επηθηλδπλφηεηα ηεο πξάμεο ηνπ θαη εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν 

δηαθίλεζεο (π.ρ. ζρνιεία), ην πιαίζην ηέιεζήο ηεο (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

ηνλ ζθνπφ ηεο (π.ρ. δηεπθφιπλζε άιινπ θαθνπξγήκαηνο, πξφθιεζε ρξήζεο 

ζε αλήιηθν πξφζσπν) ή ηνλ επηθίλδπλα ζπγθαιπκκέλν ηξφπν ηεο (αλάκημε κε 

ηξφθηκα). Τα δηαθεθξηκέλα απηά θαθνπξγήκαηα δελ απαηηνχλ νπνηαδήπνηε 

θξίζε αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα θαη ζπλεπψο ππάγνληαη ξεηά ζην παξφλ 

άξζξν (αλαθέξνληαη θαη νη πξάμεηο ηνπ α. 21) θαη πεξηπηψζεηο 

κηθξνπνζφηεηαο θ.ιπ., πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζηηο πξνλνκηνχρεο 
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παξαιιαγέο, νη νπνίεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, 

ηηκσξνχληαη σο δηαθεθξηκέλα θαθνπξγήκαηα. 

 

Άπθπο 23 

Δδψ ηππνπνηνχληαη ηδηαίηεξα δηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο δηαθίλεζεο, πνπ 

ηηκσξνχληαη κε ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ (ηζφβηα θάζεηξμε) ή κε πξφζθαηξε 

θάζεηξμε 10-20 εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηηο 600.000 

επξψ. Η δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε, σο πξνο ην χςνο ηεο 

πνηλήο έγθεηηαη ζηελ παξνρή ζηνλ δηθαζηή ηεο επρέξεηαο λα απνθχγεη, θαηά 

ηελ επηκέηξεζε, ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ θαη λα δχλαηαη ζε πεξηπηψζεηο 

ειάζζνλνο απαμίαο ή ζε δξάζηεο φρη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνπο λα επηβάιιεη 

θάζεηξμε απφ 10 κέρξη 20 έηε. Η απεηιή ηέηνηαο πνηληθήο θχξσζεο (ηζφβηα ή 

πξφζθαηξε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ) είλαη ζπλήζεο θαη ζηα θνηλψο 

επηθίλδπλα εγθιήκαηα ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Πάλησο ε κφλν θαηά ην minimum 

επηφηεξε πνηληθή θχξσζε αληηζηαζκίδεηαη απφιπηα θαη απφ ηελ παγφξεπζε 

επηφηεξεο αληηκεηψπηζεο ηνπ εμαξηεκέλνπ δξάζηε απηψλ ησλ ηδηαίηεξα 

δηαθεθξηκέλσλ εγθιεκάησλ, ν νπνίνο πιένλ δελ ζα έρεη κεησκέλν πιαίζην 

πνηλήο, αιιά πιήξε πνηλή. 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ ηηκσξνχληαη κε ην άξζξν απηφ είλαη:  

-  Η δηαθίλεζε κε ρξήζε φπισλ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αληίζηνηρεο ζπκπξνζβνιήο ηεο δεκφζηαο ηάμεο. 

-  Η δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ βαξηέο βιάβεο ζηελ πγεία, 

εθφζνλ πξάγκαηη πξνθιήζεθαλ βιάβεο ή θαη ζάλαηνο. Πξφθεηηαη γηα εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ραξαθηεξηδφκελν έγθιεκα (α. 29 ΠΚ) θαη ζπλεπψο δελ 

απαηηείηαη λα απνδεηρζεί δφινο ηνπ δξάζηε γηα ηηο πξνθιεζείζεο ζσκαηηθέο 

βιάβεο ή ηνλ πξνθιεζέληα ζάλαην, αιιά αξθεί θαη ε ακέιεηά ηνπ γηα απηέο, 

αξθεί λα έρεη δφιν γηα ηελ δηαθίλεζε ηφζν επηθίλδπλσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

- Η θαη’ επάγγεικα κεγαινδηαθίλεζε ή ρξεκαηνδφηεζε κεγαινδηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ. Η επηθηλδπλφηεηα ηνπ δξάζηε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη, πέξαλ 



12 

 

ηεο θαη’ επάγγεικα ηέιεζεο, ζσξεπηηθά θαη απφ ηελ κεγάιε πνζφηεηα ησλ 

δηαθηλνχκελσλ λαξθσηηθψλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη, γηα ιφγνπο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, απφ ην χςνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο (50.000 επξψ) πνπ αληηθεηκεληθά είλαη πξφζθνξν λα 

πξνζπνξηζηεί ζην δξάζηε απφ ηε δηαθίλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο 

ησλ λαξθσηηθψλ. Έηζη απνθεχγεηαη ε ρξήζε αφξηζησλ ελλνηψλ φπσο ι.ρ. ν 

φξνο «ηδηαίηεξα κεγάιε πνζφηεηα», πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο δηαθνξεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο απφ δηάθνξα δηθαζηήξηα. Αθφκε, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη αλ ε θαη’ επάγγεικα ηέιεζε κπνξνχζε απφ κφλε ηεο 

λα επηζχξεη ηελ ηζφβηα θάζεηξμε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζσξεπηηθά θαη ε κεγάιε 

πνζφηεηα, ζα ππήξρε ν θίλδπλνο θαηαδίθεο ζε ηζφβηα θάζεηξμε 

κηθξνδηαθηλεηψλ πνπ δξνπλ θαη’ επάγγεικα, δειαδή ζε πνηλή δπζαλάινγε 

θαη ππεξβνιηθή κε ηελ απαμία ηεο πξάμεο ηνπο. 

  

Άπθπο 24 

Δδψ ηηκσξνχληαη ζε πιεκκειεκαηηθή κνξθή πξάμεηο πνπ δελ ζπληζηνχλ κελ 

δηαθίλεζε, αιιά πξνσζνχλ ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. Δμαηξνχληαη 

ξεηά, φπσο θαη ζηνλ ηζρχνληα λφκν, νη επηζηεκνληθέο θ.ιπ. θξίζεηο, ελψ ε 

πξάμε γίλεηαη θαθνπξγεκαηηθή, αλ ηειείηαη θαη’ επάγγεικα θαη κε ζθνπφ ην 

θέξδνο. 

Άπθπο 25 

Γηαηεξείηαη ε πνηληθνπνίεζε κε πιεκκειεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο νδήγεζεο 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ ππφ ηελ επίδξαζε λαξθσηηθψλ θαη θαηαζηξψλνληαη 

εγθιήκαηα (πιεκκειήκαηα ή θαθνπξγήκαηα) εθ ηνπ απνηειέζκαηνο (άξ. 29 

Π.Κ.) φηαλ ε πξάμε είρε έλα πεξαηηέξσ απνηέιεζκα. 

 

Άπθπο 26 

Γηαηεξείηαη ε δηνηθεηηθή επζχλε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ε πξφβιεςε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ. 
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Άπθπο 27 

Σην άξζξν 27 ηνπ παξφληνο Σρεδίνπ Νφκνπ παξακέλνπλ ηα επλντθά κέηξα 

ππέξ φζσλ  κεηακειεζέλησλ δξαζηψλ ησλ εγθιεκάησλ πεξί ηα λαξθσηηθά 

(άξζ. 20 έσο θαη 23) απνθαζίδνπλ λα ζπλδξάκνπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

εμάξζξσζε εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ θαη ζηε ζχιιεςε εκπφξσλ λαξθσηηθψλ, 

ησλ νπνίσλ ε δξάζε είλαη γηα ηελ θνηλσλία θαηαδήισο επαρζέζηεξε απφ ηελ 

δηθή ηνπο. Δλψ ζην ηζρχνλ άξζξν 27 λ. 3459/2006 ε επλντθφηεξε κεηαρείξηζε 

πεξηνξηδφηαλ ζηνλ δξάζηε ησλ βαζηθψλ εγθιεκάησλ, ηψξα εηζάγεηαη κηα 

ζεκαληηθή θαηλνηνκία. Πξνβιέπεηαη, δειαδή, ε ηζρχο ησλ επλντθψλ κέηξσλ 

θαη γηα ηνπο δξάζηεο, ρσξίο κάιηζηα πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα θαη ζε  

επηβαξπληηθέο πεξηπηψζεηο ησλ ζρεηηθψλ εγθιεκάησλ (αξ. 22, 23). Η λέα 

πξφβιεςε ζθνπεί ζηελ άληιεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχιιεςε 

αηφκσλ πςεινηέξνπ επηπέδνπ εγθιεκαηηθήο δξάζεο. 

Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ζηνλ κεηακειεζέληα, εθ’ φζνλ θξηζεί (θαη φρη 

απιψο εθφζνλ πηζαλνινγείηαη φπσο ηζρχεη ηψξα) φηη παξέζρε πιεξνθνξηαθά 

δεδνκέλα, πξηλ απφ ηελ ακεηάθιεηε θαηαδίθε ηνπ, ηα νπνία ζπλέβαιαλ 

νπζηαζηηθά είηε ζηελ εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, είηε ζηελ ζχιιεςε 

εκπφξσλ λαξθσηηθψλ κε ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηε δνκή ηέηνησλ νξγαλψζεσλ 

θαη κε δξαζηεξηφηεηα κεγαιχηεξεο απαμίαο απφ ηε δηθή ηνπ, αλαγλσξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά ειαθξπληηθή πεξίζηαζε απφ ην δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεη ηελ 

ππφζεζή ηνπ. Παξάιιεια, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάζζεη θαη αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα δηάζηεκα απφ δχν (2) έσο είθνζη (20) έηε, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ ηνπ ΠΚ γηα ηηο πνηλέο πνπ 

αλαζηέιινληαη (αξ. 99 επ.  Π.Κ). Όκσο, αθφκε θαη κεηά ηελ ακεηάθιεηε 

θαηαδίθε παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζηνλ κεηακειεζέληα, ζχκθσλα κε ηελ λέα 

παξάγξαθν 5, ε νπνία πξνζηίζεηαη ζην παξφλ άξζξν, λα απνιπζεί απφ ηηο 

θπιαθέο, έζησ θαη αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πθ’ φξνλ 

απφιπζήο ηνπ θαηά ην αξ. 105 Π.Κ.  

Σηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο 

πνηληθήο ηνπ δίσμεο θαη πξνζσξηλήο απειεπζέξσζεο ηνπ κεηακειεζέληνο, 
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γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηηο Γησθηηθέο Αξρέο, φρη 

απηφκαηα φπσο ππνλνείηαη ζην ηζρχνλ άξ. 27 παξ. 2, αιιά εθ’ φζνλ θξίλεηαη 

αλαγθαία ε παξνπζία ηνπ γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρεη. Η πξνζσξηλή απνθπιάθηζε γίλεηαη κε έθδνζε Βνπιεχκαηνο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθψλ. Η δπλαηφηεηα απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, αίξεηαη 

κε αλάθιεζε ηνπ Βνπιεχκαηνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη κε ζπλέρηζε 

ηεο πνηληθήο δίσμεο ηνπ ππαηηίνπ, φπσο θαη ζην ηζρχνλ άξ. 27 παξ.3. 

Η παξάγξαθνο 4 πξνβιέπεη ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ζρεηηθή κε απηέο γλψζε ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ή Γηθαζηεξίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ ηζρχνληα Κψδηθα. 

Σπγθεθξηκέλα, νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο απνηππψλνληαη ζε έθζεζε 

έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξα, πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

148 Κ.Π.Γ., ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ επνπηεχνληα ηηο ππνζέζεηο 

λαξθσηηθψλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε, ελψ γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ κεηακειεζέληνο παξακέλεη κπζηηθή θαη 

θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ αξρείν ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, 

ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κφλν ηα κέιε ηνπ αξκφδηνπ λα θξίλεη 

ηελ ζπλδξνκή ησλ φξσλ εθαξκνγήο θαη ρνξήγεζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

επεξγεηεκάησλ Γηθαζηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή Γηθαζηεξίνπ, ρσξίο λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα γλσζηνπνηήζεσο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ κεηακειεζέληνο ζηνπο 

ηπρφλ ζπιιεθζέληεο πνπ απνηεινχζαλ ππνθείκελα ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ 

δελ ζπλεπάγεηαη σζηφζν πεξηνξηζκφ ησλ ππεξαζπηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαζψο ε ζρεηηθή έθζεζε εμέηαζεο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε δηθνγξαθία πνπ ηνπο αθνξά, θαη δελ ιακβάλνπλ γλψζε 

απηήο νη Γηθαζηέο πνπ ζα ηνπο θξίλνπλ. Η ζπλδξνκή ησλ φξσλ εθαξκνγήο 

θαη ρνξεγήζεσο ησλ επεξγεηεκάησλ εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην Γηθαζηηθφ 

Σπκβνχιην ή ην Γηθαζηήξην θαη απηεπαγγέιησο. 
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Άπθπο 28 

Σην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ζπγθαιπκκέλε δξάζε 

αζηπλνκηθψλ ή άιισλ πξνζψπσλ (ηδησηψλ), κε ηελ νπνία θαζίζηαηαη εθηθηή ε 

«εθ ησλ έζσ» παξαθνινχζεζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο ζε πεξηπηψζεηο 

ζνβαξψλ εγθιεκάησλ δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, θαη κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε 

απφθηεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, πάληα φκσο ππφ ηελ έγθξηζε ησλ 

αξκνδίσλ Δηζαγγειηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, ψζηε λα εληζρχεηαη ην 

αδηάβιεην ησλ ελεξγεηψλ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Η εηδηθή απηή δξάζε, ε 

νπνία εθαξκφδεηαη επξέσο απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο παγθνζκίσο 

απνηειεί ήδε ηζρχνλ δίθαην ηεο ρψξαο καο θαη, νπζηαζηηθά, δελ εηζάγεηαη 

θάπνηα λέα ξχζκηζε, αιιά βειηηψλεηαη ε ήδε ηζρχνπζα, ηφζν σο πξνο ηνλ 

ηξφπν πινπνηήζεψο ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, φζν θαη σο πξνο ηηο 

εγγπήζεηο εθαξκνγήο ηεο. 

Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο θαη ηνπ 

πξντζρχζαληνο, θαζηεξψλεηαη ιφγνο άξζεο ηνπ αδίθνπ γηα ηα φξγαλα ησλ 

Γησθηηθψλ Αξρψλ ή ηδησηψλ πνπ δξνπλ ππφ ζπγθαιπκκέλε ηδηφηεηα, θαη 

θαζνξίδεηαη ην εχξνο ηνπ πιαηζίνπ ελεξγεηψλ ηνπο, ψζηε λα απνθεχγνληαη 

πιένλ εξκελεπηηθέο δπζθνιίεο πνπ αλέθππηαλ θαηά ην παξειζφλ, αλαθνξηθά 

κε ην επηηξεπφκελν φξην απηψλ. Γχλαληαη δειαδή λα ελεξγνχλ ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο, ηνπ αγνξαζηή, κεζνιαβεηή, κεηαθνξέα ή  θχιαθα 

λαξθσηηθψλ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ε δξάζε ηνπο θαη ππφ άιιεο 

ηδηφηεηεο, αιιά ππφ ηελ πεξηνξηζηηθή ξήηξα, φηη απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο «δελ 

δεκηνπξγνύληαη ή δελ επηηείλνληαη θίλδπλνη γηα ηξίηα πξόζσπα». Παξέρεηαη 

έηζη ε επρέξεηα ειέγρνπ ελφο κεγάινπ εχξνπο ηνπ θάζκαηνο ηεο δξάζεσο ησλ 

εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ελψ παξάιιεια νξηνζεηείηαη θαη ην εχξνο ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ ππφ ζπγθαιπκκέλε ηδηφηεηα δξψλησλ, απνθιεηνκέλσλ έηζη, εθ 

κέξνπο ηνπο, ζε θάζε πεξίπησζε, πξάμεηο δηάζεζεο λαξθσηηθψλ ή ελέξγεηεο 

ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αλέιεγθηα. Έηζη, επί παξαδείγκαηη, δελ 

πεξηνξίδνληαη νη ππφ ζπγθαιπκκέλε ηδηφηεηα ελεξγνχληεο λα δξνπλ σο 

ζπζθεπαζηέο λαξθσηηθψλ, δελ κπνξνχλ φκσο λα ελεξγνχλ σο πσιεηέο ή λα 

ζπληάζζνπλ ζπληαγνγξαθήζεηο. Η έλλνηα ηνπ «ππνςεθίνπ» θάπνηαο απφ ηηο 

παξαπάλσ ελέξγεηεο, πνπ  πξνεβιέπεην ζηελ πξντζρχζαζα δηάηαμε ηεο 
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παξαγξάθνπ 1, θαζηζηνχζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ ξφιν ηνπ ππφ 

ζπγθάιπςε δξψληνο αλελεξγφ, αθνχ πεξηνξηδφηαλ ζην επίπεδν κφλνλ ηεο 

πιεξνθνξηαθήο θάιπςεο θαη δελ κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζε ελέξγεηεο νη 

νπνίεο νχησο ή άιισο ζα εθπιεξψλνληαλ απφ θάπνην ζπκκέηνρν ησλ 

αδηθεκάησλ απηψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη, ε κεηαθνξά λαξθσηηθψλ. Η 

απαίηεζε ηεο «παζεηηθήο» ζηάζεο ηνπ ππφ ζπγθαιπκκέλε ηδηφηεηα δξψληνο 

είλαη δεδνκέλε σο πξνο ηελ πξναπφθαζε ηνπ δξάζηε λα ηειέζεη θάπνην απφ 

ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα. Δγγχεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζπγθαιπκκέλεο 

δξάζεο απνηειεί πιένλ ε πξνυπφζεζε ηεξήζεσο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 

253Α Κ.Π.Γ., δειαδή ε εθηέιεζε ηέηνησλ ελεξγεηψλ ππφ Δηζαγγειηθή θαη 

Γηθαζηηθή έγθξηζε. 

Σηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη ε δξάζε ησλ δηεηζδπηψλ κε δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ή ηδηφηεηάο ηνπο, απφ ηα πξαγκαηηθά, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε απνζηνιή ηνπο θαη παξάιιεια λα πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθή 

ηνπο δσή. Παξάιιεια, ππάξρεη πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο εθ κέξνπο ησλ 

ειεγθηηθψλ νξγάλσλ λα ελεξγνχλ ζπλαιιαγέο, εκπνξηθέο ή άιιεο, 

απαηηνχκελεο θαηά ηελ δηεηζδπηηθή απνζηνιή ηνπο. Η φιε δηαδηθαζία γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ή ησλ ηδησηψλ κε αλαγθαία ζηνηρεία, ε 

έγθξηζε γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ θαη ηα απαηηνχκελα γη’ απηέο 

ρξεκαηηθά πνζά αλαηίζεηαη κε Υπνπξγηθή Απφθαζε ζηηο αληίζηνηρεο Αξρέο 

θαη Υπεξεζίεο ηεο Γηνίθεζεο.  

Η παξάγξαθνο 3 θαηαξγείηαη θαη ζηελ ζέζε ηεο εηζάγεηαη ε εηδηθή αλαθξηηηθή 

πξάμε ηεο θαηαγξαθήο δξαζηεξηφηεηαο ή άιισλ γεγνλφησλ εθηφο θαηνηθίαο 

κε ζπζθεπέο ήρνπ ή εηθφλαο ή κε άιια εηδηθά ηερληθά κέζα, δειαδή ε νπηηθή ή 

ερεηηθή απνηχπσζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαζ’ νπ ε 

αλαθξηηηθή πξάμε θαη ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε απηήλ επαθψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ελψπηνλ 

νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, αλαθξηηηθήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο. Γηα ηελ 

εθπιήξσζε θαη απηήο ηεο εηδηθήο πξάμεο πξνβιέπνληαη δηθαζηηθέο εγγπήζεηο 

(Δηζαγγειηθή Γηάηαμε θαη έθδνζε Βνπιεχκαηνο ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 253Α Κ.Π.Γ. 
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Άπθπο 29 

 

Σεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ 

θαζεζηψο επέξρεηαη κε ην λέν λφκν ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ρξήζηε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

Μέρξη ζήκεξα ε ρξήζε λαξθσηηθψλ ήηαλ θαη’ αξρήλ αμηφπνηλε πξάμε θαη ν 

ρξήζηεο ηηκσξνχληαλ κε κηα ήπηα πιεκκειεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνηλή 

(θπιάθηζε κέρξηο ελφο έηνπο), εθηφο εάλ ήηαλ ζπκπησκαηηθφο ρξήζηεο θαη νη 

πεξηζηάζεηο, θάησ απφ ηηο νπνίεο έγηλε ε ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ δξάζηε δηθαηνινγνχζαλ ηελ πξφβιεςε φηη δελ είλαη 

πηζαλφ λα επαλαιεθζεί ε πξάμε ζην κέιινλ. Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

κπνξνχζε ην δηθαζηήξην λα θξίλεη ηελ πξάμε αηηκψξεηε. 

Με ην λέν λφκν, ηφζν ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ φζν θαη νη αλαγθαία 

ζπλερφκελεο κε απηήλ πξάμεηο ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηνρήο λαξθσηηθψλ πξνο 

ηδίαλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ πξνζψπνπ δελ απνηεινχλ αμηφπνηλε πξάμε θαη 

δελ ηηκσξνχληαη. Τηκσξείηαη φκσο κε κηα πηαηζκαηηθή πνηλή (θξάηεζε κέρξη 

ηξηψλ κελψλ θαη πξφζηηκν κέρξη ρηιίσλ επξψ) ε θαιιηέξγεηα θπηψλ θάλλαβεο 

ζε αξηζκφ ή έθηαζε πνπ δηθαηνινγνχληαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ 

δξάζηε. 

Η απνπνηληθνπνίεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ - 

ζπλνδεπηηθψλ απηήο πξάμεσλ ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηνρήο, πνπ πξνβιέπεη ην 

Σρέδην Νφκνπ, ππαγνξεχζεθε απφ ηελ ζθέςε φηη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ 

απνηειεί πξάμε απηνπξνζβνιήο ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ απφ ηνλ θνξέα ηνπ. 

Κξίζεθε φηη γηα ιφγνπο ζπλέπεηαο ζα έπξεπε ε πξάμε απηή λα αληηκεησπηζζεί 

απφ ηνλ λνκνζέηε θαη ζην λφκν γηα ηα λαξθσηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεη ε λνκνζεζία καο άιιεο απηνπξνζβνιέο. Πξνο ηεθκεξίσζε 

ηνχηνπ, αξθεί λα αλαθέξεη θάπνηνο εδψ φηη ν απνπεηξψκελνο ι.ρ. ηνλ 

απηνρεηξηαζκφ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ν «αηρκάισηνο» άιισλ φρη ιηγφηεξν 

επηθίλδπλσλ θαη βιαπηηθψλ γηα ηελ πγεία εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (αιθνφι, 

ηζηγάξν) παξακέλνπλ αηηκψξεηνη. 
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Η απνπνηληθνπνίεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, δελ ζεκαίλεη  βέβαηα 

φηη ε ρξήζε κπνξεί λα γίλεηαη δεκνζίσο θαη ζε θνηλή ζέα, φπσο ι.ρ. ζε 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ελ γέλεη ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην 

ρψξν. Μηα ηέηνηα πξάμε θξίζεθε επιφγσο φηη εκθαλίδεη έλα θάπνην 

εγθιεκαηηθφ άδηθν θαη πξέπεη λα ηηκσξείηαη. 

Άμηα ηδηαίηεξεο κλείαο είλαη ε θαηλνηνκία πνπ εηζάγεηαη κε ηελ παξάγξαθν 5 

ζην άξ. 29 ηνπ λφκνπ γηα ηα λαξθσηηθά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, φπνηνο θαηαξηίδεη πιαζηή ηαηξηθή ζπληαγή 

ρνξήγεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαζψο θαη φπνηνο λνζεχεη ή ρξεζηκνπνηεί κηα 

ηέηνηα ζπληαγή κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο ηα ζρεηηθά λαξθσηηθά. 

 

 

Άπθπο 30 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 έσο θαη 35 ηνπ Σρεδίνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

κεηαρείξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ δξαζηψλ. Η εμάξηεζε κπνξεί λα εκθαλίδεηαη 

είηε ζε ζσκαηηθφ είηε θαη ζε ςπρηθφ επίπεδν θαη αθνξά ζε φιεο αλεμαηξέησο 

ηηο νπζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1. Η ζσκαηηθή εμάξηεζε εκθαλίδεηαη 

σο απνηέιεζκα κηαο πξνζαξκνζηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ ιήςε κηαο νπζίαο θαη 

εθδειψλεηαη κε έληνλεο ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο φηαλ ε ρνξήγεζε απηή 

δηαθνπεί. Οη δηαηαξαρέο απηέο εθδειψλνληαη σο ζχλδξνκν απνζηέξεζεο ή 

απνρήο. Η θαηάζηαζε απηή, ππνρσξεί φηαλ ρνξεγεζεί θαη πάιη ε ίδηα νπζία ή 

άιιε παξφκνηαο θαξκαθνινγηθήο δξάζεο (δηαζηαπξνχκελε εμάξηεζε). Η 

ςπρηθή εμάξηεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάζεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ιήςεο ηεο 

νπζίαο πξνθεηκέλνπ έηζη λα αλαπαξαρζεί θάπνηα «επράξηζηε» δηέγεξζε ηνπ 

ζπκηθνχ (Λ.Κνηζαιή-Μ.Μαξγαξίηε-Ι.Φαξζεδάθε, Ναξθσηηθά. Καη’ άξζξν 

εξκελεία ηνπ λ. 3459/2006, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2007, ζει. 325, 

Ν.Παξαζθεπόπνπινπ-Κ.Κνζκάηνπ, Ναξθσηηθά, Καη’ άξζξν εξκελεία ησλ 

πνηληθψλ θαη δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηα Ναξθσηηθά-λ. 

3459/2006, εθδ. Σάθθνπια, β’ έθδνζε, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2006, ζει. 167 

επ.).  

Βαζηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηάθαζε ή κε ηεο εμάξηεζεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξζξν 30 λ. 3459/2006) 

απνηέιεζε ε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Ψζηφζν ε ακηγψο ηαηξηθή 
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δηάγλσζε ηεο εμάξηεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ζηελ πξάμε δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία 

(π.ρ. ιφγσ αδπλακίαο  θιηληθνχ ειέγρνπ επί 5λζήκεξν κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ ελλέα θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε ππ' 

αξηζκ. Α2 Β/3892/1987 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη ιφγσ εγγελψλ πιηθνηερληθψλ ειιείςεσλ), έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κέρξη ζήκεξα αξθεηέο απνδεηθηηθέο δπζρέξεηεο. Βάζηκα ινηπφλ 

ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε αλππαξμία νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία δηελέξγεηάο ηεο πξνζδίδνπλ ζήκεξα ζηελ 

ηαηξνδηθαζηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνλ ραξαθηήξα ελφο αηεινχο θαη πνιιέο 

θνξέο άθπξνπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.  

Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη ε πξφβιεςε γηα άκεζε ιήςε δεηγκάησλ ζσκαηηθψλ 

πγξψλ (νχξσλ θαη αίκαηνο) θαη ηπρφλ άιινπ βηνινγηθνχ πιηθνχ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ γηα δηελέξγεηα ηνμηθνινγηθήο αλάιπζεο θαη εξγαζηεξηαθνχ 

ειέγρνπ, είλαη πξφζθνξε κφλν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πξφζθαηεο ρξήζεο 

θαη φρη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Η δηάγλσζε 

ηεο εμάξηεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, σο ζηνηρείν πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

επζχλεο ηνπ, απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πνηληθή κεηαρείξηζή ηνπ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο «δίθαηεο δίθεο» πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 6 ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Σπλεπψο 

ζην πιαίζην απηφ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη απφιπηε ζπλζήθε απνηειεί ε 

ρξήζε θάζε απνδεηθηηθνχ κέζνπ πνπ ζπλεγνξεί γηα ηελ εμάξηεζή ηνπ. Ψο εθ 

ηνχηνπ ε ηζφηηκε (καδί κε ηελ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο) χπαξμε θαη 

άιισλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ δηάγλσζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ  είλαη επηβεβιεκέλε.  

Με ηελ πξνηεηλφκελε ζην παξφλ Σρέδην ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

30 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο λα απεγθισβηζηεί απφ ηελ 

ρξήζε ελφο θαη κνλαδηθνχ (θαη πνιιέο θνξέο αηεινχο) απνδεηθηηθνχ κέζνπ 

θαη λα ζπλεθηηκήζεη ηζφηηκα θαη άιια απνδεηθηηθά κέζα, φπσο είλαη ηα 

έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη είηε ζε ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ππεξεζηψλ απεμάξηεζεο (ΚΔΘΔΑ, ΧΝΑ, ΧΝΘ) ή 
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ρνξήγεζεο ππνθαηαζηάησλ (ΟΚΑΝΑ), είηε ζε πεξίζαιςε γηα παζήζεηο 

ζπλδεφκελεο κε ηελ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ (φπσο ι.ρ. επαηίηηδα, AIDS, 

πλεπκνληθφ νίδεκα ή πηζηνπνηήζεηο πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ), είηε ζε 

ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηεγνξνχκελν (φπσο 

ι.ρ. πηζηνπνηήζεηο απφ θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο), είηε ζε 

επξήκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ απνθαιχπηνπλ ρξήζε λαξθσηηθψλ 

γηα καθξφρξνλεο πεξηφδνπο. Δπίζεο σο απνδεηθηηθφ κέζν γηα ηελ θαηάθαζε 

ηεο εμάξηεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έγγξαθε 

πηζηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ εληφο ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ 

ζσκαηηθή απνηνμίλσζε θαη παξαθνινχζεζε εηδηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ςπρνινγηθήο απεμάξηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 31 

θαη 34 ηνπ Σρεδίνπ. 

Παξάιιεια ζε θάζε θάζε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα δηαηαρζεί ηαηξνδηθαζηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε, είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά 

απφ αίηεκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί αλ πξάγκαηη 

ππάξρεη εμάξηεζε, φπσο επίζεο θαη ην είδνο (ζσκαηηθή ή ςπρηθή) θαη ε 

βαξχηεηα απηήο (ρξφλνο, εμαξηεζηνγφλα νπζία, απαηηνχκελε εκεξήζηα δφζε).  

 

Τέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηεθκήξην γηα ηελ εμάξηεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ έρεη εηζαρζεί ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 2 ηνπ 

Σρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε βεβαίσζε νινθιήξσζεο εγθεθξηκέλνπ θαηά 

λφκν ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο, νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ 

θξίζε φηη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ζεξαπεία, απηφο είρε 

απνθηήζεη ηελ έμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

Με βάζε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3811/2009, 

πξνθχπηεη πιένλ ζαθψο φηη ην ζηνηρείν ηεο εμάξηεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

απνηειεί θαη’ νπζίαλ ιφγν άξζεο ή κείσζεο ηνπ θαηαινγηζκνχ ηνπ δξάζηε, 

πνπ πξέπεη λα νδεγεί είηε ζε απαιιαγή είηε ζε κείσζε πνηλήο 

(Ν.Παξαζθεπόπνπινπ, Η θαηαζηνιή ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ 

Διιάδα, 3ε έθδνζε, εθδ. Σάθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2010, ζει. 202 επ., 

Σ.Παύινπ, Ναξθσηηθά. Γνγκαηηθά θαη εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ησλ πνηληθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ηα Ναξθσηηθά, 3ε έθδνζε, εθδ. 

Π.Ν.Σάθθνπια, Αζήλα 2008, ζει. 262 επ.).. Ψο εθ ηνχηνπ θαη ην παξφλ Σρέδην 
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αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηηο ηζρχνπζεο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 3459/2006, σο 

εμήο (άξζξν 30 παξ. 4): 

α. Αλ πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλν πνπ ηέιεζε πξάμε ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 2 θαη 

4, απηφο παξακέλεη αηηκψξεηνο.  

β. Αλ πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλν πνπ ηέιεζε ηηο βαζηθέο πξάμεηο δηαθίλεζεο ηνπ 

άξζξνπ 20, απηφο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. 

γ. Αλ πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλν πνπ ηέιεζε ηηο πξνλνκηνχρεο κνξθέο 

δηαθίλεζεο ηνπ άξζξνπ 21, απηφο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα (1) έηνο. 

δ. Αλ πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλν πνπ ηέιεζε ηηο δηαθεθξηκέλεο κνξθέο 

δηαθίλεζεο ηνπ άξζξνπ 22, απηφο ηηκσξείηαη κε πξφζθαηξε θάζεηξμε κέρξη 

δέθα (10) έηε. 

 

Γεδνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ δηάγλσζε 

ηεο εμάξηεζεο, θαζψο θαη ησλ απμεκέλσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπλδξνκή 

ησλ επηβαξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ δηαθίλεζεο, πξνθξίζεθε λα κελ ππάξμεη 

εηδηθή πξφβιεςε γηα κεησκέλν πιαίζην πνηλήο ζηνπο εμαξηεκέλνπο πνπ 

ηέιεζαλ ηηο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 23, σο πξνο ηνπο νπνίνπο ζα ηζρχεη ζπλεπψο 

ην πιήξεο πιαίζην πνηλήο. 

Γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ επαλαιακβάλεηαη κε ζαθήλεηα φηη ν θαηά 

λφκν πνηληθφο ραξαθηήξαο ησλ πξάμεσλ πνπ ηειέζηεθαλ απφ εμαξηεκέλν 

δξάζηε θξίλεηαη κε βάζε ηελ απεηινχκελε ζην λφκν πνηλή, ζπλεπψο ε 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα πιεκκειεκαηηθή πνηλή ηνπ εμαξηεκέλνπ δηαθηλεηή 

ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ αληίζηνηρν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηνπ (άξζξν 30 παξ. 5). 

 

 

Άπθπο 31 

 

Με ηα πξνηεηλφκελα άξζξα 31-35 εηζάγνληαη δχν θαηλνηνκίεο: α) θαζηεξψλεηαη 

έλα δηθαίσκα ζηελ ζεξαπεία, δειαδή ζηελ απεμάξηεζε, ηνπ εμαξηεκέλνπ 

θξαηνχκελνπ, θαη β) πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο ελαιιαθηηθψλ 

κέηξσλ απεμάξηεζεο απφ ην δηθαζηήξην. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε νπζηαζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ εμαξηεκέλνπ δξάζηε ζα 

πξέπεη λα έρεη σο βαζηθή αθεηεξία ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπ πξνζέγγηζε (κε ηελ 
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απηνλφεηε ζπλαίλεζή ηνπ), ελψ ε ζπλεπήο παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε 

ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο, σο νπζηαζηηθφ ζηνηρείν 

αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα λαξθσηηθά, ζα πξέπεη λα κεηψλεη ηηο 

δπζκελείο ζπλέπεηεο κηαο πνηληθήο θαηαδίθεο. Ήδε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

31 θαη 32 ηνπ λ. 3459/2006 πξνέβιεπαλ επεξγεηηθά κέηξα γηα φζνπο 

εμαξηεκέλνπο δξάζηεο παξαθνινπζνχζαλ ή νινθιήξσλαλ ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο. Ψζηφζν ε πνιππινθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ 

απηψλ (νη νπνίεο άιισζηε πξνέθπςαλ ζηαδηαθά κε δηάθνξεο λνκνζεηηθέο 

κεηαβνιέο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηε λνκνζεζία πεξί λαξθσηηθψλ, φπσο κε 

ηνπο λ. 2161/1993, λ. 2331/1995, λ. 2408/1996, λ. 2479/1997, λ. 2721/1999, 

ηνπ λ. 3189/2003) θαζηζηνχζαλ ζπάληα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ.  

Ψο εθ ηνχηνπ ην παξφλ Σρέδην πηνζέηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ξπζκίζεηο 

απηέο, ηηο νπνίεο θαη θαηαηάζζεη ζε φιν ην θάζκα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο 

αιιά θαη ζην πεδίν ηεο έθηηζεο ηεο πνηλήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα 

πξνβιεπφκελα επεξγεηηθά κέηξα ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη φρη κφλν νη 

εμαξηεκέλνη δξάζηεο πξάμεσλ ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, αιιά θαη νη 

εμαξηεκέλνη δξάζηεο εγθιήκαηνο πνπ θέξεηαη φηη ηειέζζεθε γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ε αλάγθε 

ηνπ εμαξηεκέλνπ γηα εχξεζε πφξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο 

πνζφηεηαο γηα θαζεκεξηλή ρξήζε ηνλ σζεί  ζηελ ηέιεζε άιισλ εγθιεκάησλ 

(θπξίσο θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη πεξηνπζίαο). Με βάζε ηα παξαπάλσ 

απνθαζίζηεθε λα κεησζεί ν αξηζκφο  ησλ ήδε πξνβιεπφκελσλ  εμαηξέζεσλ 

απνθιεηνκέλεο ηεο  δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζε εγθιήκαηα 

κεγάιεο απαμίαο, φπσο είλαη νη επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ θαηά ην άξζξν 23 ηνπ Σρεδίνπ θαζψο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 187 Α, 299, 306 παξ. 2, 310 παξ. 3, 311, 322, 323, 

324, 336 θαη 380 παξ. 2 ηνπ Π.Κ..  

Σηα άξζξα 31-35 ηνπ Σρεδίνπ έρνπλ ελζσκαησζεί νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 λ. 3459/2006, κε ηελ εμήο ηαμηλφκεζε: α) 

πξνβιέςεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο, β) ζπλέπεηεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εθηφο θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, γ) ζπλέπεηεο ηεο 

νινθιήξσζεο ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθηφο ζσθξνληζηηθψλ 
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θαηαζηεκάησλ, δ) εηζαγσγή ζε ζεξαπεπηηθφ ή εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη  

κεηαγσγέο θαη ε) πθ’ φξνλ απφιπζε.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξνδηθαζία πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Αξρηθά πξνβιέπεηαη σο 

πεξηνξηζηηθφο φξνο ε  εηζαγσγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζε εγθεθξηκέλν θαηά 

λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο. Σηφρνο ηεο λέαο απηήο 

πξφβιεςεο είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

δξάζηε πνπ δειψλεη φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη  ζεξαπεπηηθφ 

πξφγξακκα απεμάξηεζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φηη: α) νη πξνβιεπφκελνη 

πεξηνξηζηηθνί φξνη θαηά ηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο δελ ζπλδένληαη κε 

δεηήκαηα απεμάξηεζεο απφ ηα λαξθσηηθά, β) ε εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηνξηζηηθνχ φξνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηελ νξζνινγηθή επηβνιή ηεο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εμαξηεκέλσλ θαη γ) ν θίλδπλνο 

ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ εμαξηεκέλνπ δξάζηε ιεηηνπξγεί πνιιέο 

θνξέο σο κνριφο θηλεηνπνίεζεο πξνο ηελ απεμάξηεζή ηνπ. 

Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, εάλ ν 

θαηεγνξνχκελνο δειψζεη φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη εηδηθφ 

ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα γηα απεμάξηεζε εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο, ππνβάιιεηαη ζε πξφγξακκα ζσκαηηθήο απνηνμίλσζεο δηάξθεηαο 

ηξηψλ εβδνκάδσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ θάζεο, εηδηθή 

επηηξνπή ζηελ ζχλζεζε ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ ν ππεχζπλνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζσκαηηθήο απνηνμίλσζεο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ςπρνινγηθήο απεμάξηεζεο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο, κπνξεί λα δηαηάμεη 

ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ςπρνινγηθήο 

απεμάξηεζεο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ ν 

πξνζσξηλά θξαηνχκελνο παξαθνινπζεί εηδηθφ ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα γηα 

απεμάξηεζε εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

εμάξηεζή ηνπ (θαηά ην άξζξν 30 παξ. 3). 

Δίλαη ρξήζηκν λα επηζεκαλζεί φηη ηφζν ε επηβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

πεξηνξηζηηθνχ φξνπ, φζν θαη ε παξαθνινχζεζε εηδηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνζσξηλά θξαηνπκέλνπ, κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο 

γηα θάζε έγθιεκα, θαζψο απνζθνπνχλ ζηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θάζε 
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εμαξηεκέλνπ θαηεγνξνπκέλνπ απφ ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο κε γλψκνλα ην 

δηθαίσκά ηνπ ζηελ πγεία θαη ζηελ πεξίζαιςε.  

 

 

Άπθπο 32 

 

i. Αναβολή και αποσή από ηην άζκηζη ποινικήρ δίυξηρ 

Η αλαβνιή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο πξνβιεπφηαλ ζην άξζξν 32 

παξ. 1 πεξ. α’ λ. 3459/2006. Η πξφηαζε ηνπ παξφληνο Σρεδίνπ αθνινπζεί ηελ 

ππάξρνπζα ξχζκηζε.  Η αλαβνιή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο είλαη 

δπλεηηθή γηα ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 

εηζαγγειέα εθεηψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνηειεί ε 

νηθεηνζειήο ππνβνιή ζε ζεξαπεία ζε εγθεθξηκέλν θαηά λφκν ζεξαπεπηηθφ 

πξφγξακκα ςπρηθήο απεμάξηεζεο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη απφ ζπλερείο 

εθζέζεηο ηνπ δηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη θαη πάιη 

ε απνρή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν δξάζηεο 

νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε έγγξαθε 

βεβαίσζε θαη έθζεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ψζηφζν  ε 

δηθαηνδνζία γηα ηελ απνρή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο αλήθεη ζην 

ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ θαη φρη ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ (κεηά 

απφ έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ). Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνρή απφ ηελ 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο απνηειεί ε θξίζε φηη ε ζπλέρηζε ηεο πνηληθήο δίσμεο 

ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ επαλέληαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξάζηε 

ζηελ θνηλσληθή δσή. 

 

ii. Αναζηολή ενηάλμαηορ ζύλλητηρ 

Καηά ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 31 λ. 3459/2006 πξνβιεπφηαλ ε (δπλεηηθή) 

αλαζηνιή απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ηεο ηζρχνο εληάικαηνο ζχιιεςεο 

πξνζψπνπ, πνπ παξαθνινπζεί εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ςπρηθήο 

απεμάξηεζεο, εθφζνλ ην έληαικα απηφ αθνξά πξάμε πνπ θέξεηαη φηη 

ηειέζηεθε πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ δησθνκέλνπ ζην παξαπάλσ 

πξφγξακκα. Η δηάηαμε απηή δηαηεξείηαη απηνχζηα ζην  άξζξν 32 παξ. 1 ζη. β’ 

ηνπ Σρεδίνπ. Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ αλαζηνιή αλήθεη ζην ζπκβνχιην ελψπηνλ 
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ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ε θαηεγνξία, ζηελ πεξίπησζε πνπ  έρεη δηαηεξεζεί ε 

ηζρχο ηνπ εληάικαηνο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνέδξνπ εθεηψλ ή κε 

βνχιεπκα. 

 

iii. Αναζηολή εκηέλεζηρ ποινήρ 

Καηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3459/2006 πξνβιεπφηαλ ε αλαζηνιή 

εθηέιεζεο πνηλήο πξνζψπνπ πνπ παξαθνινπζεί εγθεθξηκέλν θαηά λφκν 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο, εθφζνλ νη πνηλέο απηέο αθνξνχλ 

πξάμεηο πνπ θέξεηαη φηη  ηειέζηεθαλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ δησθνκέλνπ 

ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, εθφζνλ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο ε ζπλεπήο παξαθνινχζεζή ηνπ εθ 

κέξνπο ηνπ δησθνκέλνπ. Η δηάηαμε απηή δηαηεξείηαη ζην  άξζξν 32 παξ. 1 ζη. 

γ’ ηνπ Σρεδίνπ, σζηφζν ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο 

αλήθεη ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε (αληί ηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ). Δπεηδή, σζηφζν,  

δελ είλαη πνιιέο θνξέο εθηθηφ λα ζπλεδξηάζεη ακέζσο ην Γηθαζηήξην, 

παξέρεηαη ζηνλ εηζαγγειέα ε δπλαηφηεηα λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

πνηλήο πξνζσξηλά, έσο φηνπ εθδνζεί απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ηεο 

αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο. 

Μία αθφκε θαηλνηνκία είλαη φηη πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα 

αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο επηβιεζείζαο ρξεκαηηθήο πνηλήο ή, εθφζνλ απηή 

έρεη ήδε βεβαησζεί ζην δεκφζην ηακείν, ηεο αλαζηνιήο ησλ κέηξσλ 

αλαγθαζηηθήο είζπξαμήο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ή ηεο επηβάξπλζήο ηνπ κε 

ηφθνπο ή κε πξνζαπμήζεηο. Η πξνζζήθε απηή θξίζεθε αλαγθαία επεηδή έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε εθηέιεζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο κε ηε βεβαίσζή ηεο θαη ε 

ζπλαθφινπζε επηβάξπλζε ηνπ εμαξηεκέλνπ πνπ παξαθνινπζεί πξφγξακκα 

απεμάξηεζεο κε ρξέε πξνο ην Γεκφζην ηα νπνία είλαη πνιιέο θνξέο 

δπζβάζηαθηα, απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ νκαιή εμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο δπζρεξαίλεη ηδίσο ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ 

απνζεξαπεπφκελνπ. 

 

iv. Αναβολή ζηπάηεςζηρ/ζηπαηιυηικά εγκλήμαηα 
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Η εηδηθή αλαθνξά πνπ ππήξρε ζην λ. 3459/2006 γηα ηνπο εμαξηεκέλνπο 

δξάζηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε εγθεθξηκέλν απφ ην λφκν ζεξαπεπηηθφ 

πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαη έρεη ζρέζε κε ηελ αλαβνιή ζηξάηεπζεο ή κε ηα 

εγθιήκαηα ηεο ιηπνηαμίαο θαη ησλ άξζξσλ 32-45 ηνπ λ. 2287/1995 πεξί 

Σηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα επαλαιακβάλνληαη ζηελ παξ. 2 ζη. α’ θαη β’ 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Σρεδίνπ. 

 

v. Αναβολή δίκηρ 

Τν αίηεκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα αλαβνιή ηεο δίθεο ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα εθηφο θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο έρεη  ηελ 

ζπρλφηεξε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. Με ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 2 λ. 

3459/2006 επηδηψρζεθε ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο, ζην κέηξν 

φπνπ ν θαηεγνξνχκελνο ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή εγθεθξηκέλνπ 

θαηά λφκν ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο.  

Η δηάηαμε απηή δηαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην  άξζξν 32 παξ. 2 ζη. γ’ 

ηνπ Σρεδίνπ, κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: α) ην ελ ιφγσ αίηεκα αλαβνιήο 

απνζπλδέεηαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 349 ΚΠΓ θαη ηα νξηδφκελα ζε 

απηήλ, σο εθ ηνχηνπ νη ρνξεγνχκελεο αλαβνιέο κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηνλ 

αξηζκφ πνπ νξίδνληαη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 349 ΚΠΓ, β) ε παξαδνρή ηνπ 

αηηήκαηνο αλαβνιήο νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή (βι. θαη ΑΠ 198/1998, Πνηληθά 

Φξνληθά 1998, ζει. 793=Πνηληθή Γηθαηνζχλε 1998, ζει. 318) απφ ην 

δηθαζηήξην, ζην κέηξν φπνπ απνδεηθλχεηαη φηη ν θαηεγνξνχκελνο ππνβάιιεηαη 

ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή εγθεθξηκέλνπ θαηά λφκν ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απεμάξηεζεο.  

Τέινο φηη πξνβιέπεηαη αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ηνπ εγθιήκαηνο γηα φζν 

ρξφλν δηαξθεί ε ζεξαπεπηηθή αγσγή (ΔθΠεηξ 101/1999, Πνηληθή Γηθαηνζχλε 

1999, ζει. 450).  

 

 

Άπθπο 33 

 

i. Αναζηολή εκηέλεζηρ ποινήρ 
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Καηά ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 λ. 3459/2006 πξνβιεπφηαλ ε θαηά 

παξέθθιηζε ησλ φξσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ππνρξεσηηθή αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο αλ θάπνηνο νινθιήξσζε κε επηηπρία ην εγθεθξηκέλν 

θαηά λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ςπρηθήο απεμάξηεζεο (ε νπνία 

πξνθχπηεη κφλν απφ βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν θαηά λφκν 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ςπρηθήο απεμάξηεζεο) θαη θαηαδηθαζηεί γηα 

εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάξηεζή ηνπ θαη ηα νπνία ηειέζηεθαλ πξηλ 

ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. Η αλαζηνιή αλαθαιείηαη κφλν 

αλ δελ ηεξεζνχλ νη φξνη πνπ νξίδεη ε απφθαζε. Η εθηέιεζε ηεο πνηλήο 

αλαζηέιιεηαη ππνρξεσηηθά γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη θαηψηεξν απφ ηξία (3) θαη αλψηεξν απφ έμη (6) ρξφληα ππφ ηνπο  

νξηδφκελνπο απφ ην δηθαζηήξην φξνπο πνπ πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαπίζησζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο απεμάξηεζεο. Η δηάηαμε απηή δηαηεξείηαη ζην  

άξζξν 33 παξ. 1 ζη. α’ ηνπ Σρεδίνπ. Γηθαηνινγεηηθή βάζε ηεο ξχζκηζεο απηήο 

απνηειεί ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα απεμάξηεζε θαη ην γεγνλφο φηη 

δελ ζπλάδεη πξνο απηήλ ν εγθιεηζκφο ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα.  

Γηα πξψηε θνξά, πξνβιέπεηαη επίζεο φηη αλαζηέιιεηαη ε εθηέιεζε 

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ εθείλσλ πνπ νινθιεξψλνπλ επηηπρψο πξφγξακκα 

απεμάξηεζεο . Η πξνζζήθε απηή θξίζεθε αλαγθαία, επεηδή πνιιέο θνξέο έρεη 

παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν λα δπζθνιεχεηαη εμαηξεηηθά ε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη ε πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ 

αλζξψπσλ απηψλ εμαηηίαο ησλ ζπρλά δπζβάζηαθησλ νθεηιψλ ηνπο, ιφγσ 

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη δηθαζηηθψλ εμφδσλ, πξνο ην Γεκφζην, γεγνλφο πνπ 

αθπξψλεη ζηελ πξάμε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηηπρνχο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 

 

ii. Ποινικό μηηπώο 

Με βαζηθφ ζηφρν ηελ εηδηθή πξφιεςε θαη ηνλ κε ζηηγκαηηζκφ ηνπ 

απεμαξηεκέλνπ αηφκνπ, ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 31 λ. 3459/2006 

πξνβιεπφηαλ φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

πηζηνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ δηεπζπληή ηνπ νηθείνπ 

πξνγξάκκαηνο, κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο ή ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο λα 
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δεηήζεη απφ ην Σπκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ λα κελ εγγξάθνληαη ζε 

απφζπαζκα ή αληίγξαθν θχιινπ Πνηληθνχ Μεηξψνπ απνθάζεηο ή 

βνπιεχκαηα γηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα  λαξθσηηθά ή θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο 

θαη πεξηνπζίαο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Η δηάηαμε απηή δηαηεξείηαη ζην  άξζξν 

33 παξ. 1 ζη. β’ ηνπ Σρεδίνπ. 

 

iii. Αναγνώπιζη ελαθπςνηικήρ πεπίζηαζηρ 

Σχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3459/2006, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 3727/2008,  πξνβιεπφηαλ φηη ε 

επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απεμάξηεζεο αλαγλσξίδεηαη ππνρξεσηηθά σο ειαθξπληηθή πεξίζηαζε θαηά 

ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο, σο αληηζηάζκηζκα ηεο ζνβαξήο θαη επηηπρνχο 

πξνζπάζεηαο πνπ νδήγεζε ζηελ απεμάξηεζε. Η δηάηαμε απηή δηαηεξείηαη ζην  

άξζξν 33 παξ. 1 ζη. γ’ ηνπ Σρεδίνπ. Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη φηη ε επηηπρήο 

νινθιήξσζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο 

κπνξεί (δπλεηηθά) λα αλαγλσξίδεηαη σο ειαθξπληηθή πεξίζηαζε γηα θάζε 

έγθιεκα, δειαδή γηα φζα εμαηξνχληαη απφ ηα επεξγεηηθά κέηξα πνπ 

πξνβιέπεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Σρεδίνπ. 

 

Άπθπο 34 

 

Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Σρεδίνπ Νφκνπ πξνβιέπεη γηα πξψηε θνξά ηηο 

πεξηπηψζεηο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζε πξφζσπα πνπ θξαηνχληαη ζε 

ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη επηζπκνχλ  λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εγθεθξηκέλν 

απφ ην λφκν πξφγξακκα απεμάξηεζεο. Δηδηθφηεξα:  

Δάλ ν θξαηνχκελνο δειψζεη φηη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε εγθεθξηκέλν απφ 

ην λφκν πξφγξακκα απεμάξηεζεο,  δηαηάζζεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζε εηδηθφ 

ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή εηδηθφ ηκήκα θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο γηα 

απεμάξηεζε θαη ππνβάιιεηαη ζε πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θαη ζσκαηηθήο 

απνηνμίλσζεο δηάξθεηαο ηξηψλ εβδνκάδσλ. Οη κέζνδνη ζσκαηηθήο 

απνηνμίλσζεο, ε ελδερφκελε πξνο ηνχην ρξήζε ππνθαηαζηάησλ ή άιισλ 

ζθεπαζκάησλ θαη άιια ζπλαθή δεηήκαηα ζα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 60 ηνπ Σρεδίνπ. Σηε ζπλέρεηα ε εηδηθή επηηξνπή 
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πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 31 παξ. 1 β’ ηνπ Σρεδίνπ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 

παξαθνινχζεζε εηδηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ςπρνινγηθήο 

απεμάξηεζεο. Τα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή ζε θαηαδηθαζζέληεο γηα 

πξάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, αιιά θαη ζε εμαξηεκέλνπο δξάζηεο 

εγθιήκαηνο πνπ θέξεηαη φηη ηειέζζεθε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ (κε εμαίξεζε δειαδή κφλνλ εγθιεκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Σρεδίνπ θαζψο θαη ησλ 

εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 187 Α, 299, 310 παξ. 3, 311, 322, 

323, 324, 336 θαη 380 παξ. 2 ηνπ Π.Κ.). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο 

δηαδηθαζίαο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (γηα νπνηαδήπνηε αμηφπνηλε πξάμε) 

πξνυπφζεζε απνηειεί λα δειψζεη ν θξαηνχκελνο φηη είλαη εμαξηεκέλνο απφ 

λαξθσηηθά θαη παξάιιεια φηη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα 

απεμάξηεζεο. Σηελ νπζία έηζη αλαγλσξίδεηαη έλα δηθαίσκα ηνπ εμαξηεκέλνπ 

ζηελ ζεξαπεία-απεμάξηεζε. Η νκνηφκνξθε απηή ζέζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θαηαδηθαζζέλησλ νη νπνίνη θξίζεθαλ ή φρη εμαξηεκέλνη απφ ην δηθαζηήξην 

πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε θχζε ηεο θξάηεζεο εληφο ησλ 

ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ εληζρχεη ηνπο ςπρνινγηθνχο φξνπο ηεο έμεο 

ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Άιισζηε ην φξγαλν πνπ ζα επηιεθζεί γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ έρεη ηα ερέγγπα ηφζν ηεο 

γλψζεο φζν θαη ηεο ακεξνιεςίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

αλαθεξφκελε ζην Σρέδην δηάηαμε έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θξαηνπκέλσλ ζε Κέληξα Απεμάξηεζεο 

θξαηνπκέλσλ (βι. ζρεηηθά ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε 137061/2002, ΦΔΚ Β΄ 

1154/4-9-2002, «Πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Απεμάξηεζεο Τνμηθνκαλψλ 

Κξαηνπκέλσλ Διαηψλα Θεβψλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή απεμάξηεζε θαη 

ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ ηνμηθνκαλψλ θαη ρξεζηψλ 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ»), κε ηηο νπνίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή θξαηνπκέλνπ ζην 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ε πξνυπφζεζε ηεο ρξήζεο απνδεηθλχεηαη «…κε 

δηθαζηηθή απφθαζε ή κε πξνγελέζηεξε πξαγκαηνγλσκνζχλε ή κε δήισζή 

ηνπ».  

Καηά ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 31 λ. 3459/2006, πξνβιεπφηαλ ε κε κεηαγσγή 

θξαηνπκέλνπ πνπ παξαθνινπζεί εληφο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο 

εγθεθξηκέλν ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα (φπσο ι.ρ. ηα Πξνγξάκκαηα 
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Σπκβνπιεπηηθήο Κξαηνπκέλσλ ηνπ ΚΔΘΔΑ). Ο θαλφλαο απηφο θάκπηεηαη ζε 

πεξίπησζε φπνπ παξαγγειζεί ε κεηαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα ιφγνπο 

ζρεηηθνχο κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο (άξζξα 72 

πεξ. δ' θαη 76 ηνπ Σσθξνληζηηθνχ Κψδηθα -λ. 2776/1999), σζηφζν  πξνηηκάηαη 

θαηάζηεκα φπνπ αλαπηχζζεηαη εγθεθξηκέλν ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα, 

εθηφο αλ επηβάιιεηαη ε κεηαγσγή γηα ζνβαξνχο ιφγνπο ζε άιιν. Η δηάηαμε 

απηή δηαηεξείηαη ζην  άξζξν 34 παξ. 3 ηνπ Σρεδίνπ. 

 

Άπθπο 35 

 

Σην άξζξν 35 έρνπλ εληαρζεί ζπγθεληξσκέλεο νη πξνβιέςεηο ηεο πθ’ φξνλ 

απφιπζεο ησλ θξαηνπκέλσλ γηα ζπλαθή εγθιήκαηα. Πξνεγνπκέλσο ζην 

άξζξν 31 παξ. 10 λ. 3459/2006 πξνβιεπφηαλ ν ζεζκφο ηεο ππφ φξν 

απφιπζεο γηα φζνπο έρνπλ παξαηεξήζεη επηηπρψο ζπκβνπιεπηηθφ 

πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαη ππάξρεη βεβαίσζε φηη γίλνληαη απνδεθηνί ζε 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο (ΣπκβΔθΠεηξ 157/2001, 

Αξκελφπνπινο 2001, ζει. 1256), θαηά παξέθθιηζε ησλ φξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 105 Π.Κ.. Ο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θξαηνπκέλνπ 

ζην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα απεμάξηεζεο ζεσξείηαη σο ρξφλνο έθηηζεο ηεο 

πνηλήο. Τππηθφο ρξνληθφο φξνο ηεο απφιπζεο είλαη λα έρεη εθηηζεί ην έλα 

πέκπην (1/5) ηεο πνηλήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ γεληθψλ 

ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 105 Π.Κ.. Σην βαζκφ πνπ ην 

κέηξν ηεο εηδηθήο απφιπζεο αθνξά ζε ακηγψο ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ, θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ εξκελεπηηθέο δπζρέξεηεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζην 

παξειζφλ, πξνθξίζεθε λα γίλεη ξεηή αλαθνξά φηη ε ηππηθή πξνυπφζεζε ηνπ 

1/5 ηεο πνηλήο αθνξά ζε πιαζκαηηθφ ππνινγηζκφ πξαγκαηηθήο έθηηζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δειαδή θαη ησλ επεξγεηηθά ππνινγηδφκελσλ εκεξψλ 

(άξζξν 35 παξ. 1 ηνπ Σρεδίνπ). Πεξαηηέξσ  (άξζξν 35 παξ. 2 ηνπ Σρεδίνπ) 

γηα φζνπο έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα 

θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο πξνβιέπεηαη ε 

πθ’ φξνλ απφιπζε θαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 105 επ. Π.Κ., εθφζνλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε 

επηηπρία ην πξφγξακκα απεμάξηεζεο.  
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Πεξαηηέξσ, θξίζεθε αλαγθαίν λα δηαηεξεζεί ε ξχζκηζε πνπ είρε εηζαρζεί κε 

ηνλ λ. 3811/2009, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φπνηνο θαηαδηθάζηεθε γηα έγθιεκα 

ηνπ άξ. 23 (ηδηαίηεξα δηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο) ζε πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο, 

κπνξεί λα απνιπζεί πθ’ φξνλ εθφζνλ έρεη εθηίζεη είθνζη πέληε έηε. Σηνλ 

θαηάδηθν δε απηφλ δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί πθ’ φξνλ απφιπζε αλ δελ έρεη 

παξακείλεη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη εηψλ. Καηά 

ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 επ. Π.Κ.  

 
 
 

 

 

Άπθπο 36  

Ο παξψλ Κψδηθαο δηαηεξεί ηα πθηζηάκελα κέηξα αζθαιείαο ηεο 

πξνεγνχκελεο λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα, ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο (άξζξν 36 –πξνεγνχκελν άξ. 33 λ. 3459/2006), ηνπο 

πεξηνξηζκνχο δηακνλήο (άξζξν 37 - πξνεγνχκελν άξ. 35 λ. 3459/2006), ηε 

δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (άξζξν 40 – πξνεγνχκελν άξ. 37 λ. 

3459/2006), θαη ηελ θαηάζρεζε θαη δήκεπζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ – 

πξνεγνχκελν άξ. 38 λ. 3459/2006). Δμαίξεζε απνηειεί ην άξζξν 34 ηνπ λ. 

3459/2006 γηα ηε δεκνζίεπζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ θαηαδηθαζζέληα 

ζε πνηλή θάζεηξμεο, ην νπνίν δηαγξάθεθε. Η επηβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάηαμεο βξηζθφηαλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ λα ηελ επηβάιεη, 

θαη φπσο απνδείρηεθε ηειηθά είρε ρξεζηκνπνηεζεί ειάρηζηα φια απηά ηα 

ρξφληα.  

Τν άξζξν γηα ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγέικαηνο (άξζξν 36) παξακέλεη 

σο είρε ζηνλ πξνεγνχκελν Κψδηθα (άξ. 33), φκσο πξνζηίζεηαη ην επλντθφ 

κέηξν πξφσξεο ιήμεο ηεο απαγφξεπζεο, εθφζνλ ν δξάζηεο –φληαο ρξήζηεο– 

νινθιεξψζεη πξφγξακκα απεμάξηεζεο.  

Άπθπα 37, 38, 39  
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Τα επφκελα άξζξα 37, 38 (πεξηνξηζκφο δηακνλήο θαη εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ- 

άξ. 35, 39 λ. 3459/2006), θαη 39 (επκελέζηεξε κεηαρείξηζε ησλ αλήιηθσλ [θαη 

λεαξψλ ελήιηθσλ δξαζηψλ], άξ. 36 λ. 3459/2006), δελ έρνπλ αιιαγέο. Απφ 

ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ ηζρχνληνο άξζξνπ 37 δηαγξάθεηαη ε αλαθνξά 

ζηελ ηηκσξία ηξίησλ νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ κελ, αιιά γλψξηδαλ θαη 

δηέζεζαλ αληηθείκελα θαη κεηαθνξηθά κέζα πνπ θαηείραλ γηα ηελ ηέιεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο, δηφηη ζεσξήζεθε πεξηηηή εθφζνλ νη ηξίηνη ηηκσξνχληαη θαηά ηα 

άξζξα 46[1β], 47[1] ΠΚ πεξί «ζπκκεηνρήο». Γηαγξάθεηαη επίζεο, ε δεχηεξε 

παξάγξαθνο ηνπ άξ. 37 λ. 3459/06 πνπ αθνξνχζε ηελ ηηκσξία φζσλ 

απνδέρνληαη θαη δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπ εγθιήκαηνο ηεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν γηα νηθνλνκία ιφγνπ. 

Γηαγξάθεηαη ηέινο, ε ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξ. 37 ε ζρεηηθή κε ηε δήκεπζε 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ νδεγνχζε ν δξάζηεο, δηφηη απνηεινχζε επαλάιεςε 

ξχζκηζεο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ ηζρχνληνο άξ. 37. 

 

 

 

 

Άπθπο 40  

Με ην άξζξν 40 (πξψελ άξζξν 37 Κ.Ν.Ν.) εηζάγεηαη ε πξνβιεπφκελε θαηά ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 1 ΠΚ παξεπφκελε πνηλή ηεο δήκεπζεο  

φισλ ησλ πξαγκάησλ, ηα νπνία πξνήιζαλ (θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 20, 

22 θαη 23.) απφ ηελ πξάμε, ηνπ ηηκήκαηνο ηνπο, ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ 

απνθηήζεθαλ κε ην ηίκεκα απηφ ή απφ ηελ απνδνρή θαη δηάζεζή ηνπο, θαζψο 

θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία 

ρξεζίκεπζαλ ή πξννξίδνληαλ γηα ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηά αλήθνπλ ζηνλ απηνπξγφ είηε ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

ζπκκεηφρνπο.  
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Η πξνβιεπφκελε δήκεπζε έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη εηζάγεηαη σο 

παξεπφκελε πνηλή κε ηελ νπνία ν δξάζηεο ηνπ εγθιήκαηνο θαη θαηαδηθαζζείο 

ζηεξείηαη νξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή παξαγψγσλ ηνπ εγθιήκαηνο (producta 

sceleris), θαζψο θαη ησλ κέζσλ  ή εξγαιείσλ ηέιεζεο ή δηεπθφιπλζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο (instrumenta sceleris).  

 

1. Σηελ πξντζρχζαζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 1 Κ.Ν.Ν. 

πξνβιεπφηαλ ε επέθηαζε ηεο επηβνιήο ηεο δήκεπζεο «αθόκε θαη ζε ηξίηνπο 

πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην έγθιεκα, εθόζνλ γλώξηδαλ όηη ηα αληηθείκελα απηά 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο», ε νπνία πιένλ θαηαξγείηαη. 

 

Με ηελ θαηαξγνχκελε δηάηαμε είρε εηζαρζεί ε δπλαηφηεηα επηβνιήο δήκεπζεο 

ζε βάξνο ηξίησλ πξνζψπσλ – κε θαηεγνξνπκέλσλ θαη θαηαδηθαζζέλησλ, 

θαηά παξάβαζε ηνπ δηθπνχο λνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο δήκεπζεο (παξεπφκελε 

πνηλή – κέηξν αζθαιείαο) , θαηά παξάβαζε γεληθψλ αξρψλ ηνπ πνηληθνχ 

δηθαίνπ θαη ηεο δηθνλνκίαο θαη θαηά παξάβαζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ 

ηφζν ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1, 7 παξ. 1 θαη 96 παξ. 1 Σ., φζν θαη ησλ άξζξσλ 7 

παξ. 3 θαη 17 Σ. (βι. Παύινπ, Η δήκεπζε ζηνλ Π.Κ. θαη ηνπο εηδηθνχο 

πνηληθνχο λφκνπο, 1994, 95 επ., Δ. Σπκεσλίδε, Καηαζρέζεηο ζηελ πνηληθή 

δηαδηθαζία θαη πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, 2010 θαη Γ. Τζόιηα, Η 

θαηάζρεζε θαη ε δήκεπζε αληηθεηκέλσλ ζε βάξνο ηξίησλ πξνζψπσλ θαη ε 

αληηζπληαγκαηηθφηεηά απηψλ, ΠνηλΓηθ 2004/1012 επ.). 

 

Έηζη, ε ζηέξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ σο παξεπφκελε πνηλή 

εγθιήκαηνο πνπ δελ ηέιεζε, παξαβηάδεη ηηο αξρέο nullum crimen, nulla poena 

sine lege certa θαη sine culpa θαζψο επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ζηέξεζεο ηεο 

πεξηνπζίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο γηα θνιάζηκε ζπκπεξηθνξά πνπ δελ 

πεξηγξάθεηαη ζην λφκν (απαγνξεπηηθφο θαλφλαο) κε ηελ πξφβιεςε επηβνιήο 

θχξηαο πνηλήο (θπξσηηθφο θαλφλαο). Πεξαηηέξσ, ην ηξίην πξφζσπν ζηεξείηαη 

ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζηελ ηδηνθηεζία ρσξίο ηελ 
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χπαξμε ελνρήο θαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξηνξηζκνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ ζηελ ηδηνθηεζία φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ πξψηε 

παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 17 Σ., αθνχ ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ αθνξά ηελ πεξίπησζε νινθιεξσηηθήο ζηέξεζεο απηήο θαη κφλν ππφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εθεί αλαθέξνληαη.  

 

Πεξαηηέξσ, εάλ ην ηξίην πξφζσπν γλψξηδε εθ πξννηκίνπ φηη ηα αληηθείκελα 

πνπ παξαρψξεζε ζην δξάζηε πξννξίδνληαλ γηα ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο 

θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ εθδήισζε ηελ πξφζεζε ηνπ λα ηνλ ζπλδξάκεη, ηφηε ε 

πεξηγξαθφκελε ζηε θαηαξγνχκελε δηάηαμε ζπκπεξηθνξά, ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπηζζεί ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθήο δξάζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

(απινχ ζπλεξγνχ) κε ηελ επηβνιή πξσηίζησο θχξηαο πνηλήο.  

 

Σηνλ αληίπνδα γηα ηελ επηβνιή δήκεπζεο σο κέηξνπ αζθαιείαο ιφγσ ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη απηνλφεην φηη εθαξκφδεηαη 

ε δηάηαμε ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 76 Π.Κ.  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαηαξγείηαη επίζεο ε πξντζρχζαζα δηάηαμε ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Δήκεπζε κπνξεί λα δηαηαρζεί από ην 

αξκόδην δηθαζηήξην ζύκθσλα κε ην άξζξν 76 Π.Κ. αθόκε θαη όηαλ γηα ηελ 

πξάμε πνπ έρεη ηειεζζεί δελ θαηαδηθάζζεθε νξηζκέλν πξόζσπν. 

 

2. Καηαξγείηαη ε πξντζρχζαζα δηάηαμε ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ 

άξζξνπ 37 Κ.Ν.Ν. πνπ είρε σο εμήο : «Η πξάμε ηεο απνδνρήο θαη δηάζεζεο 

πξντόλησλ εγθιήκαηνο (άξζξν 394 ΠΚ) αλ ζπλδέεηαη κε παξαβάζεηο ησλ 

άξζξσλ 20 έσο θαη 24, ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο πξόζθαηξεο θάζεηξμεο θαη 

ηα πξντόληα δεκεύνληαη». Η αλαθνξά ζε ελδερφκελν «ζύλδεζεο» κεηαμχ ηνπ 

πξντφληνο ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ  θαη ηεο ηέιεζεο ησλ ζπλαθψλ 

εγθιεκάησλ  ειέγρεηαη σο αφξηζηε αλαθνξηθά κε ηε πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 
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ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο πνπ ζπγθξνηείηαη θαη επνκέλσο 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 Σ.  

 

Δμάιινπ θαη ε λνκνηερληθή επηινγή ηνπνζέηεζεο ηεο δηάηαμεο ζην ηκήκα ηνπ 

λφκνπ πνπ αθνξά ηε δήκεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη εθηφο ησλ 

άξζξσλ φπνπ πξνβιέπνληαη ηα βαζηθά εγθιήκαηα ηνπ παξφληνο. (άξζξν 20) 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν λνκνζέηεο απνζθνπνχζε ζηελ θχξσζε 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαλ κελ κε ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, αθνξνχζαλ 

δε ην ρξφλν κεηά ηελ ηέιεζε ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ, πηνζεηψληαο κηα εηδηθή 

κνξθή απνδνρήο πξντφλησλ εγθιήκαηνο. Η πεξηγξαθφκελε ζπκπεξηθνξά 

δχλαηαη λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3691/2008 «Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή 

ηεο λνκηκνπνίεζήο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηέο θαη ηεο 

ρξεκαηνδόηεζήο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (αξ. 2 παξ. 2 πεξ. γ’ , 

αξ. 3 πεξ. ζ’, αξ. 45 θαη άξ. 46) πξνο απνθπγή κάιηζηα ηνπ ελδερνκέλνπ 

δηπιήο αμηνιφγεζεο ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ζπξξνήο λφκσλ.   

3. Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε ζπιινγηζηηθή γηα ηελ επηβνιή πνηλήο ζε 

κε θαηεγνξνχκελν – ηξίην πξφζσπν θαηαξγείηαη θαη ε ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ 

πξντζρχζαληνο άξζξνπ 27, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Σηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 25 ην δηθαζηήξην, εθηηκώληαο ηε βαξύηεηα ηεο πξάμεο θαη ηδίσο ηε 

βιάβε ή ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθιήζεθε από απηήλ, κπνξεί λα επηβάιεη ηε 

δήκεπζε ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ πνπ νδεγνύζε ν δξάζηεο, εθηόο αλ ν θύξηνο 

ηνπ κέζνπ δελ γλώξηδε όηη ν δξάζηεο ηεινύζε ππό ηηο ζπλζήθεο ηνπ άξζξνπ 

25».  

 

Άπθπο 41 

Τα πεξί θαηάζρεζεο θαη δήκεπζεο λαξθσηηθψλ νξίδνληαη ζην λέν άξζξν 41. 

Απφ ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ ηζρχνληνο άξ. 38 λ. 3459/2006 δηαγξάθεηαη 

ην δεχηεξν εδάθην ηεο πξψηεο πξφηαζεο, ε γλσζηνπνίεζε ηεο θαηάζρεζεο 

ζηνλ θχξην θάηνρν κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή άιινπ αληηθείκελνπ ζην φπνην 

βξέζεθαλ ηα λαξθσηηθά, επεηδή ζεσξήζεθε πεξηηηή θαη ρσξίο πξαθηηθή 
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ρξεζηκφηεηα. Σηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ θαηαξγνχκελνπ άξζξνπ 

πξνζηίζεηαη ε δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν φρη κφλνλ 

ηεο ηδηφηεηαο ησλ θαηαζρεζέλησλ σο λαξθσηηθψλ, αιιά θαη ηνπ παξάλνκνπ 

ραξαθηήξα ηεο θαηνρήο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη ηέινο, φηη απνζηέιιεηαη δείγκα 

ησλ θαηαζρεζέλησλ νπζηψλ πξνο εμέηαζε ηφζν ηεο θχζεο ηνπο φζν θαη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε λαξθσηηθή νπζία.  

Σηελ ηξίηε παξάγξαθν, απμάλνληαη απφ δχν ζε ηξία ηα δείγκαηα πξνο 

δηεμαγσγή πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πηζαλνχ επαλειέγρνπ 

απφ ηερληθφ ζχκβνπιν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

Σηελ παξάγξαθν πέληε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεληαη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο 

ξπζκηδφκελεο απφ ΚΥΑ (Υπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ – Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε – Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη θχιαμε 

πνζνηήησλ λαξθσηηθψλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Πξνζηίζεηαη ηέινο έθηε 

παξάγξαθνο, ε νπνία αθνξά εηδηθφηεξα ηηο θαηαζρεζείζεο πνζφηεηεο γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Άπθπο 42   

Σην άξζξν 42 θαζνξίδεηαη ε αξκνδηφηεηά ησλ ππεξεζηψλ πξνο δηελέξγεηα 

αζηπλνκηθψλ θαη ελ γέλεη πξναλαθξηηηθψλ πξάμεσλ, φπσο πξνβιεπφηαλ θαη 

ζηελ πξντζρχζαζα δηάηαμε. Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ηε λέα 

δηάηαμε, αθνξνχλ πξψηνλ, ηελ ππνρξέσζή ησλ πξναλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ 

λα ελεκεξψλνπλ πιένλ ακειιεηί θαη εγγξάθσο ηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ ηνπ 

ηφπνπ ζηνλ νπνίνλ κεηαβαίλνπλ (εθηφο ηεο έδξαο ηνπο) πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγήζνπλ πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο θαη δεχηεξνλ, ηνλ νξηζκφ πιένλ ηνπ 

Δηζαγγειέα Δθεηψλ σο αξκφδηνπ γηα ηελ επνπηεία ηεο πξναλάθξηζεο θαη ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο θαηά ην άξζξν 44. 
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Η πξνζζήθε ηεο θξάζεο «ακειιεηί θαη εγγξάθσο» θξίζεθε αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν δπζιεηηνπξγίαο ηεο έθηαθηεο 

πξναλάθξηζεο απφ  ηελ έιιεηςε ζπλελλφεζεο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ 

πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηψλ πνπ ελεξγνχλ παξάιιεια, ε δε επηηαγή πεξί 

έγγξαθεο εηδνπνίεζήο πεγάδεη απφ ηελ βαζηθή δηθνλνκηθή αξρή ηεο 

έγγξαθεο πξνδηθαζίαο (άξζξν 241 ΚΠΓ) θαη κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνδήπνηε 

κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία γηα ιφγνπο επείγνληνο).  

 

Άπθπο 43  

Σην άξζξν 43 θαζνξίδεηαη ην αξκφδην πξνο εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ 

δηθαζηήξην θαη κάιηζηα ζε ηδηαίηεξεο δηθαζίκνπο, ε πξφβιεςε δηελέξγεηαο 

αλαθξίζεσο απφ εηδηθνχο αλαθξηηέο ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε 

Θεζζαινλίθε, ε ζπλαμηνιφγεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ σο 

ηνμηθνκαλνχο γηα ηελ επηβνιή ή ζπλέρηζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, ε 

δηαδηθαζία παξαπνκπήο ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην κε απεπζείαο θιήζε 

κε εηδηθφηεξεο δηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, φπσο πξνβιέπνληαλ θαη ζηελ 

πξντζρχζαζα δηάηαμε. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ηε λέα δηάηαμε, αθνξνχλ πξψηνλ, ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ αλαθξηηή λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ 

ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίνλ κεηαβαίλεη (εθηφο ηεο έδξαο ή ηεο δηθαζηηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ) πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη αλαθξηηηθέο, δεχηεξνλ, ηνλ 

νξηζκφ πιένλ ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ σο αξκφδηνπ γηα ηελ επνπηεία ηεο 

πξναλάθξηζεο θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο θαηά ην άξζξν 44 θαη ηξίηνλ 

ηελ απαινηθή ηεο έθηεο παξαγξάθνπ πεξί ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ ειιεληθψλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ λα επηιακβάλνληαη ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ φηαλ απηέο 

έρνπλ ηειεζζεί ζηελ αιινδαπή απφ Έιιελεο ππεθφνπο.  

 Η πξνζζήθε ηεο θξάζεο «εγγξάθσο» πεγάδεη απφ ηελ βαζηθή δηθνλνκηθή 

αξρή ηεο έγγξαθεο πξνδηθαζίαο (άξζξν 241 ΚΠΓ) ελψ ε δηαηήξεζε ηεο έθηεο 

παξαγξάθνπ δελ θξίζεθε αλαγθαία ελ φςεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8 πεξ΄. 
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ζ’ ΠΚ πεξί παγθφζκηαο δηθαηνζχλεο ζηε δίσμε ησλ εγθιεκάησλ δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  

 

 Άπθπο 44 – Εποπηεία πποανάκπιζηρ και πποκαηαπκηικήρ 

εξέηαζηρ  

1. Σην άξζξν 44 πξνβιέπεηαη πιένλ ε αλάζεζε ηεο επνπηείαο θαη 

θαζνδήγεζήο ηεο πξναλάθξηζεο θαη πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, αληί ηνπ 

Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ, ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Δθεηψλ, ν νπνίνο 

ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηάο ησλ πξάμεσλ αιιά θαη ηεο αξκνδηφηεηάο εηζαγσγήο 

θαη εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ ζην Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ, θξίλεηαη σο 

εκπεηξφηεξνο πξνο επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ πξναλαθξηηηθψλ 

ππαιιήισλ.  

Πεξαηηέξσ, ν θαηά ηφπνπο αξκφδηνο Δηζαγγειέαο Δθεηψλ επνπηεχεη θαη 

θαζνδεγεί πιένλ θάζε πξναλαθξηηηθφ ππάιιειν ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, 

ελψ ππφ ηελ πξντζρχζαζα δηάηαμε, ν Δηζαγγειέαο Δθεηψλ Αζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο επφπηεπαλ κφλν φζνπο αλήθαλ ζηηο Υπεξεζίεο Γίσμεο 

Ναξθσηηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιείαο ησλ Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ 

Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο.  

Η δηάδνζε ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαζηζηά 

αλαγθαία ηελ επνπηεία ηεο πξναλάθξηζεο θαη πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ζε 

φιεο αλεμαηξέησο ηηο πεξηπηψζεηο απφ Δηζαγγειέα Δθεηψλ, ν νπνίνο κπνξεί 

πεξαηηέξσ λα παξαγγέιιεη ή λα ελεξγεί ν ίδηνο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. 

2. Σηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 44 πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή 

θαη έγγξαθε πιένλ ελεκέξσζε ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ γηα φιεο ηηο 

αμηνπνηήζηκεο θαηαγγειίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Η 

πξνζζήθε ηεο θξάζεο «ππνρξεσηηθά θαη εγγξάθσο» θξίζεθε αλαγθαία, 

πξνθεηκέλνπ θαη’ αξρήλ ν Δηζαγγειέαο Δθεηψλ λα έρεη ηελ πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή επνπηεία θάζε ππφζεζεο πνπ αθνξά ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ ελ ηε γελέζεη ηεο, ψζηε λα θαζνδεγήζεη ηνπο πξναλαθξηηηθνχο 
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ππαιιήινπο θαη λα κελ ππάξμνπλ άζηνρεο αλαθξηηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί 

λα βάινπλ ζε θίλδπλν ηελ βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ ζχιιεςε ηνπ 

δξάζηε.  

 

Πεξαηηέξσ, ε βαζηκφηεηά ηεο θαηαγγειίαο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 

ηεξνχκελεο ηεο βαζηθήο δηθνλνκηθήο αξρήο πεξί έγγξαθεο πξνδηθαζίαο (άξ. 

241 ΚΠΓ) θαη λα πεξηιακβάλεηαη ζην απνδεηθηηθφ πιηθφ ηεο δηθνγξαθίαο, 

πξνθεηκέλνπ ν θαηεγνξνχκελνο λα κπνξεί λα αζθήζεη ηα εθ ηνπ ΚΠΓ 

πξνβιεπφκελα ππεξαζπηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηα. Σηελ αλαθεξφκελε δηάηαμε 

γίλεηαη ιφγνο γηα «αλαγθαία ζηνηρεία» ηνπ εγγξάθνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

απνθαιπθζεί ην φλνκα ηνπ πιεξνθνξηνδφηε – εθφζνλ πθίζηαηαη νλνκαζηηθή 

θαηαγγειία.  

 

Άπθπο 45 

Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45, πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή ησλ 

πξνεξρνκέλσλ εζφδσλ απφ επηβαιιφκελεο ρξεκαηηθέο πνηλέο ή ηελ 

κεηαηξνπή πνηλψλ, γηα παξαβάζεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ παξφληνο Κψδηθα, 

θαζψο θαη απφ δεκεχζεηο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

λαξθσηηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη 

Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ, θαη φρη πιένλ ηνπ 

Ο.Κ.Α.Ν.Α., κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο 

ζπλαξκνδίσλ Υπνπξγείσλ ή θνξέσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, 

θαζνξίδνληαη κε ΚΥΑ ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

Άπθπο 46 
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Η παξάγξαθνο 1 παξακέλεη σο έρεη, αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο πνπ 

αλαινγνχλ ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο απφ ηα έζνδα ηνπ άξζξνπ 45,  γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σηελ παξάγξαθν 2, πξνβιέπεηαη, φηη ηα δηαηηζέκελα, απφ ηα παξαπάλσ 

έζνδα ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πξννξίδνληαη γηα ηελ 

απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ 

γηα ηε δίσμε ησλ εγθιεκάησλ ηεο πεξί λαξθσηηθψλ λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο 47 

Σην άξζξν 47 (παξ. 1 θαη 2), πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ζηηο Αζηπλνκηθέο Σρνιέο, ζε Αζηπλνκηθέο 

Υπεξεζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξκφδησλ γηα ηε δίσμε 

ησλ λαξθσηηθψλ Υπεξεζηψλ, αιιά θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζην 

αληηθείκελν απηφ αζηπλνκηθψλ ζθχισλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο. Γηα ηελ 

δηάζεζε ησλ πνζνηήησλ λαξθσηηθψλ, απαηηείηαη πξνεγνχκελν αίηεκα ησλ 

νηθείσλ Γηνηθεηψλ ησλ Σρνιψλ ή ησλ Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζπληψλ, 

Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο ή ησλ Πεξηθεξεηψλ, γηα ηνπο ππφινηπνπο Ννκνχο ηεο 

Φψξαο, ή ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Υπεξεζίαο εθ’ φζνλ πξφθεηηαη  θαη πινπνηείηαη 

κε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ Δηζαγγειέα. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαζέζεσο, ησλ φξσλ θχιαμεο θαη νξζήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, 

ηεο αληηθαηάζηαζή ηνπο  θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

Άπθπο 48 

Με ην άξζξν 48 ηππνπνηείηαη έλα θνξπθαίν ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ κέρξη 

ζήκεξα, είρε ιεηηνπξγήζεη ρσξίο εηδηθή θαη ζπζηεκαηηθή έληαμε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πξφθεηηαη γηα ηε Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ην 

Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν 

Πξσζππνπξγφο θαη κεηέρνπλ σο κέιε νη θαζ’ χιελ αξκφδηνη Υπνπξγνί. Σηελ 
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Δπηηξνπή απηή παξίζηαηαη θαη ν Δζληθφο Σπληνληζηήο γηα ηα Ναξθσηηθά 

θαζψο θαη άιινη θαηά πεξίπησζε αξκφδηνη παξάγνληεο, θαηαζέηνληαο ηηο 

απφςεηο ηνπο ρσξίο ςήθν. 

Έξγν ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο απνηειεί ε έγθξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ε αλάζεζε ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ ζε εηδηθφ θνξέα. Οη ππεξεζίεο θαη 

νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηε Γηυπνπξγηθή 

Δπηηξνπή θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή, ελψ ε γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε, πνπ ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ πξνβιέπνληαη λα είλαη δηαξθείο, 

εμαζθαιίδνληαη απφ ην Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

 

Άπθπο 49 

Με ην άξζξν 49 επίζεο ηππνπνηείηαη λνκνζεηηθά έλα κνλνπξφζσπν φξγαλν 

ήδε γλσζηφ: Ο Δζληθφο Σπληνληζηήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ  

νξίδεηαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ κε ζεηεία πέληε εηψλ. Κχξηα θαζήθνληα ηνπ 

Δζληθνχ Σπληνληζηή γηα ηα Ναξθσηηθά απνηεινχλ ε πξνεδξία ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε δηεζλή φξγαλα κε ζρεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. 

 

Άπθπο 50 

Σηελ Δπηηξνπή απηή, πνπ πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Δζληθφ Σπληνληζηή γηα ηελ 

Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ, κεηέρνπλ εηδηθνί νξηδφκελνη απφ ηα αληίζηνηρα 

Υπνπξγεία, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ΟΚΑΝΑ, ΚΔΘΔΑ, ΧΝΑ, 

ΧΝΘ θαη ΔΚΤΔΠΝ. Γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο κε ην θνξπθαίν φξγαλν, ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 48 ζηελ νπνία κεηέρνπλ Υπνπξγνί, απνθεχρζεθε ε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «Γηυπνπξγηθή» ζηελ νλνκαζία, παξά ηελ πξνβιεπφκελε 

ζπλεξγαζία αξκνδίσλ απφ πεξηζζφηεξα Υπνπξγεία. 
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Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο είλαη ε εθπφλεζε ηνπ Δζληθνχ 

Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά, ε αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ν 

ζπληνληζκφο δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ησλ αξκφδησλ Υπνπξγείσλ θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο. 

 

 

Άπθπο 51 

Τν δσδεθακειέο Γλσκνδνηηθφ Σπκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην πξνεγνχκελν άξζξν Δπηηξνπήο κε παξνρή γλσκψλ. 

Ο Νφκνο πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηε δηάξθεηα ζεηείαο 

ησλ κειψλ ηνπ. 

 

Άπθπο 52 

Τα πξνεγνχκελα άξζξα 48 – 51 αθνξνχζαλ ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο 

Πνιηηείαο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά. Τν παξφλ άξζξν 52 κλεκνλεχεη 

εηδηθφηεξα ηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο ή θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 30 έσο θαη 35 ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα. Η ξεηή κλεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Οξγαληζκψλ (ΟΚΑΝΑ, 

ΚΔΘΔΑ, Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ θαη Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο) απνζθνπεί λα άξεη ζρεηηθέο ακθηζβεηήζεηο πνπ εγείξνληαη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηελ επηβνιή ζρεηηθψλ 

κέηξσλ. 

 

 

Άπθπο 53 
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Τα νξηδφκελα γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΚΑΝΑ δελ απέρνπλ απφ ηελ ήδε 

πξνβιεπφκελε ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ηα Ναξθσηηθά ξχζκηζε. 

 

Άπθπο 54 

Ο ζθνπφο ηνπ ΟΚΑΝΑ νξίδεηαη θαη’ αληηζηνηρία κε ηα ήδε πξνβιεπφκελα ζηνλ 

Κψδηθα Νφκσλ γηα ηα Ναξθσηηθά. Δπίζεο ελαξκνλίδεηαη κε ηελ εζληθή 

πνιηηηθή θαη ην Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά, φπσο απηά 

δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνπαξαηέζεθαλ. 

 

Άπθπα 55 και 56 

Τα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο πφξνπο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΚΑΝΑ θαηά βάζε 

αθνινπζνχλ ηηο ήδε ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο. 

 

Άπθπο 57 

Τν ΚΔΘΔΑ είλαη νη παιαηφηεξνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο νξγαληζκνχο, ε 

ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέθζεθε αξρηθά κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1729/1987. 

Τν παξφλ άξζξν πηνζεηεί ηελ ηζρχνπζα κεηά ην Ν. 3189/2003 ξχζκηζε, κε 

επνπζηψδεηο κεηαβνιέο. 

 

Άπθπο 58 

Πξνβιέπεηαη φηη ε ζχζηαζε λέσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ θαη φια ηα ζπλαθή 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο ησλ δχν 

Χπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Άπθπο 59 
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Πξνβιέπνληαη νη θάζεηο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ 

θαη νη αξκνδηφηεηεο γηα ηε ζχζηαζε, επνπηεία θαη αλάθιεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ κνλάδσλ. Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε αλήθεη, 

θαηά ηα ήδε ηζρχνληα, ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην 

νπνίν απνθαζίδεη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 50 ηνπ 

παξφληνο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ. 

 

Άπθπο 60 

Ο Κψδηθαο πξνβιέπεη ζηα άξζξα 30 έσο 35 κηα ζεηξά απφ κέηξα ζεξαπείαο 

(ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο απεμάξηεζεο) ησλ εμαξηεκέλσλ πνπ θξαηνχληαη 

ζηηο θπιαθέο. Η εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

αληίζηνηρσλ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. 

 

Γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηα κνληέια απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη γλσζηνί 

δηεζλψο πεξηζζφηεξνη ηχπνη (πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθά, ςπρνινγηθήο 

απεμάξηεζεο κε «ζηεγλέο» πξνζεγγίζεηο, κείσζεο ησλ βιαβψλ ηεο πγείαο ή 

ζπληήξεζήο ηεο κε ππνθαηάζηαηα θ.ιπ.). Ο λνκνζέηεο απέρεη απφ επηινγέο 

θαη ηνκέο ζε αλνηθηά επηζηεκνληθά δεηήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ην άξζξν 60 

πξνβιέπεη φηη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα ή ηκήκαηα 

θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ηδξχνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνπλ θαη ηνπο φξνπο ηνπο. Αλάινγεο απνθάζεηο ζα ζπληζηνχλ ζέζεηο 

πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο. 

 

Άπθπο 61 

Τν άξζξν πξνβιέπεη ηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο δηάδνζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

λαξθσηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο. Η άδεηα, νη γεληθέο 
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θαηεπζχλζεηο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, νη δηαδηθαζίεο επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο 

θαζψο θαη ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο 

αλαηίζεληαη ζε θεληξηθά φξγαλα αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ 

Σρεδίνπ Γξάζεο: ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη, 

εθφζνλ πξνβιέπνληαη δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία άιισλ 

Υπνπξγείσλ, ζηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία πνπ απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ. 

Αθξηβψο επεηδή ε πξφιεςε γηα ηε δηάδνζε ησλ λαξθσηηθψλ πξνυπνζέηεη 

θαηά ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζπληνληζκέλε πνιηηηθή κείσζε ηεο δήηεζεο 

αιιά θαη ηεο πξνζθνξάο λαξθσηηθψλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ ή 

εηζεγνχληαη γηα ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο είλαη επίζεο θεληξηθά: ην Γλσκνδνηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ. 

 

 


