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Γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/29/ΔΔ γηα ηε ζέζπηζε
ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα, ηελ ππνζηήξημε
θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε

ηεο

Απφθαζεο-Πιαίζην

2001/220/ΓΔΥ

ηνπ

Σπκβνπιίνπ.

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ:

Με ηνλ παξόληα λόκν ελζσκαηώλεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε Οδεγία
2012/29/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο
Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηα
δηθαηώκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο
θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαηζίνπ 2001/220/ΓΔΥ ηνπ
Σπκβνπιίνπ. Η δξάζε θαη λνκνζέηεζε ζηνλ ηνκέα απηό ζεσξείηαη κέξνο ηεο
δηαδηθαζίαο

πινπνίεζεο

ηεο

αξρήο

ηεο

ακνηβαίαο

αλαγλώξηζεο

σο

ζεκειηώδνπο αξρήο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξαγκαηηθνύ ρώξνπ ειεπζεξίαο,
αζθάιεηαο θαη δηθαηνζύλεο θαη εξείδεηαη ζην άξζξν 82 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν
γ) ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Εθεί
πξνβιέπεηαη όηη ε ηειεπηαία, κέζσ νδεγηώλ, κπνξεί λα ζεζπίδεη ειάρηζηνπο
θαλόλεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο, όηαλ είλαη
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απαξαίηεην γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ακνηβαία αλαγλώξηζε ησλ δηθαζηηθώλ
απνθάζεσλ θαη δηαηαγώλ, θαζώο θαη ε αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία
ζε πνηληθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαζπλνξηαθέο δηαζηάζεηο.

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Δ ΑΛΛΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΟΤ ΣΤΥΟΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ:
1.
2.
3.

2

Α: ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ

1. Αναγκαιόηηηα
1.1. Πεξηγξάςηε ην πξφβιεκα (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ ή άιιν), ην νπνίν θαζηζηά
αλαγθαία ηελ πξνψζεζε θαη ςήθηζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο:

Τν έγθιεκα, εθηόο από παξαβίαζε ησλ αηνκηθώλ δηθαησκά ησλ ησλ ζπκάησλ,
ζπληζηά πιήγκα θαηά ηεο θνηλσλίαο. Επν κέλσο, ηα ζύκαηα ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζα
πξέπεη λα αλα γλσξίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκό, επαηζζεζία θαη
επαγγεικαηηζκό θαη ρσξίο θαλελόο είδνπο δηαθξίζεηο ιόγσ θπιήο, ρξώκαηνο,
εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, γελεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ,
γιώζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθώλ ή άιισλ θξνλεκάησλ, ηδηόηεηαο
κέινπο εζληθήο κεηνλόηεηαο, πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, θαηαβνιώλ, αλαπεξίαο,
ειηθίαο, θύινπ, έθθξαζεο ή ηαπηό ηεηαο θύινπ, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ,
θαζεζηώηνο δηα κνλήο θαη πγείαο. Σε όιεο ηηο επαθέο κε ηηο αξκόδηεο αξρέο πνπ
ελεξγνύλ ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ έξρνληαη ζε
επαθή κε ηα ζύκαηα, όπσο ππε ξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ή απνθαηαζηαηηθήο
δηθαην ζύλεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ε πξνζσπηθή θαηά ζηαζε θαη νη
άκεζεο αλάγθεο ησλ ζπκάησλ, θαζώο θαη ε ειηθία, ην θύιν, ε ελδερόκελε αλαπεξία
θαη ε σξηκόηεηα ησλ ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο, κε πιήξε ζεβαζκό ηεο
ζσκαηηθήο, λνεηηθήο θαη εζηθήο ηνπο αθεξαηόηεηαο. Τα ζύκαηα ηεο
εγθιεκαηηθόηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από δεπηεξνγελή θαη
επαλαιακβαλόκελε ζπκαηνπνίεζε, από εθθνβηζκό θαη από αληεθδηθήζεηο, λα
ιακβάλνπλ θαηάιιειε ππνζηήξημε ε νπνία λα δηεπθνιύλεη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο
θαη λα έρνπλ επαξθή πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο δηθαηνζύλεο.

1.2.

Αλαθέξαηε

ηνπο

ζηφρνπο

πνπ

επηδηψθεη

ε

αμηνινγνχκελε

ξχζκηζε

ζπκπεξηιακβάλνληαο επηπιένλ ηπρφλ πνζνηηθνπνηεκέλα θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ
επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ

Θέζπηζε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ θαη δνκώλ πνπ εγγπώληαη ην ζεβαζκό ηεο
αμηνπξέπεηαο, ηεο πξνζσπηθήο θαη ςπρνινγηθήο αθεξαηόηεηαο, θαζώο θαη ηεο
ηδησηηθήο δσήο ηνπ ζύκαηνο θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία.
Ελίζρπζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ζπκάησλ εγθιεκαηηθώλ πξάμεσλ ζηε
δηθαηνζύλε, κεηαμύ άιισλ, κε ηε ζηήξημε ηνπ ξόινπ ησλ ππεξεζηώλ παξνρήο
βνήζεηαο ζηα ζύκαηα.
Πξόβιεςε ελδεδεηγκέλσλ δηαδηθαζηώλ θαη δνκώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ
πξόιεςε ηεο δεπηεξνγελνύο θαη ηεο επαλαιακβαλόκελεο ζπκαηνπνίεζεο.
Παξνρή ππεξεζηώλ δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο ζηα ζύκαηα ζην πιαίζην ηεο
πνηληθήο δηαδηθαζίαο.
Eλζάξξπλζε ησλ ζπκάησλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία,
όηαλ θάηη ηέηνην ελδείθλπηαη, ηδίσο κέζσ παξνρήο ηεο δένπζαο
πιεξνθόξεζεο.
Ελίζρπζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπλεγόξσλ ηνπο λα
ιακβάλνπλ εγθαίξσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο.
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Ελζάξξπλζε ηεο πξνζθπγήο ζηελ επαλνξζσηηθή δηθαηνζύλε θαη ζε
ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο επίιπζεο δηαθνξώλ, όπνπ απηέο πξνβιέπνληαη ξεηά
από ην λόκν, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζύκαηνο.
Παξνρή ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηα παηδηά, πνπ αλήθνπλ ζηελ πιένλ επάισηε
νκάδα ζπκάησλ, θαη αληηκεηώπηζή ηνπο κε θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπο.
1.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο πνπ επεξεάδεη άκεζα
θαη απηέο πνπ επεξεάδεη έκκεζα ε αμηνινγνχκελε ξχζκηζε θαη πξνζδηνξίζηε ηνλ ιφγν
ηεο επηξξνήο
Τν ζρέδην λφκνπ επεξεάδεη φια ηα ζχκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηα νηθεία ζε
απηνχο πξφζσπα.

2. Καηαλληλόηηηα
2.1. Αλαθέξαηε, εάλ ππάξρνπλ, πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ίδηνπ ή
παξφκνηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηα επηηπρή θαη ηα
πξνβιεκαηηθά ζεκεία ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ.
Ήδε νη δηαηάμεηο 187Β παξ.3 ΠΚ, 226Α ΚΠΓ, 226Β ΚΠΓ, ξπζκίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε
ηελ

κεηαρείξηζε

πξνζβνιή

ζπκάησλ

πξνζσπηθήο

θαη

ζπγθεθξηκέλεο
γελεηήζηαο

εγθιεκαηηθφηεηαο,
ειεπζεξίαο,

πνπ

εκπνξίαο

αθνξά

αλζξψπσλ

ζηελ
θαη

ζσκαηεκπνξίαο.
2.2. Αλαθέξαηε ηνπιάρηζηνλ έλα παξάδεηγκα αληηκεηψπηζεο ηνπ ίδηνπ ή παξφκνηνπ
πξνβιήκαηνο ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ ΟΟΣΑ (εθφζνλ ππάξρεη) θαη
αηηηνινγήζηε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν επηιέμαηε ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα.

Αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ζεηξά δηεζλώλ λνκηθώλ εξγαιείσλ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ
πνπ πξνεγνύληαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο: Σύκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ
κνξθώλ δηαθξίζεσο θαηά ησλ γπλαηθώλ (1979), ε Γηαθήξπμε Βαζηθώλ Αξρώλ
Γηθαηνζύλεο γηα ηα Θύκαηα ηνπ Δγθιήκαηνο θαη Καηάρξεζεο ηεο Δμνπζίαο (1985), νη
Βαζηθέο Αξρέο θαη Καηεπζύλζεηο αλαθνξηθά κε ην Γηθαίσκα ζε Πξνζθπγή θαη ζε
Απνθαηάζηαζε ησλ Θπκάησλ Σνβαξώλ Παξαβηάζεσλ ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Γηεζλνύο Αλζξσπηζηηθνύ Γηθαίνπ (2005), νη
Βαζηθέο Αξρέο γηα ηε Χξήζε Πξνγξακκάησλ Απνθαηαζηαηηθήο Γηθαηνζύλεο ζε
Πνηληθέο Υπνζέζεηο (2002), νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Γηθαηνζύλεο ζε Υπνζέζεηο
πνπ εκπιέθνληαη Παηδηά σο Θύκαηα θαη Μάξηπξεο Δγθιεκάησλ (2005), ην Σρέδην
Σύκβαζεο γηα ηε Γηθαηνζύλε θαη ηελ Υπνζηήξημε Θπκάησλ ηνπ Δγθιήκαηνο θαη
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Καηάρξεζεο Δμνπζίαο (2006) θαη ε Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε
Αλαπεξίεο θαη ηνπ Πξναηξεηηθνύ Πξσηνθόιινπ ηνπ (2007),
Καζώο θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο: Δπξσπατθή Σύκβαζε γηα ηελ Απνδεκίσζε
ησλ Θπκάησλ ησλ Δγθιεκάησλ Βίαο (1983), ε Σύζηαζε No. R (85) 11: «Η ζέζε ηνπ
ζύκαηνο ζην πιαίζην ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ θαη ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο», ε Σύζηαζε
No. R (87) 21: «Βνήζεηα ζηα Θύκαηα θαη Πξόιεςε ηεο Θπκαηνπνίεζεο», ε Σύζηαζε
(2006) 8: «Σπλδξνκή ζηα ζύκαηα ηνπ εγθιήκαηνο», νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο
Δπηηξνπήο Υπνπξγώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα κηα Φηιηθή πξνο ηα Παηδηά
Γηθαηνζύλε (2011), ε Σύκβαζε γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξώπσλ (2005), ε
Σύκβαζε γηα ηελ Πξόιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ θαη ηεο
Οηθνγελεηαθήο Βίαο (2011).
2.3. Απαξηζκήζηε αλαιπηηθά ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ πξέπεη λα
εθδνζνχλ,

πξνθεηκέλνπ

λα εθαξκνζηεί

πιήξσο ε

αμηνινγνχκελε

ξχζκηζε

θαη

πεξηγξάςηε γηα θάζε κία απφ απηέο ηπρφλ ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο

Η ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη παξαπνκπήο ησλ ζπκάησλ ηεο
εγθιεκαηηθόηεηαο, ε θαηαγξαθή, ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε θαη πξσηίζησο ε
ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην δήηεκα
ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηαπηνπνίεζεο
θαη θαηαγξαθήο ηνπο, γίλεηαη κε Πξνεδξηθό Δηάηαγκα/Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε
εληόο ελόο έηνπο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, κεηά από
πξόηαζε/πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγνύ Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Δηθαησκάησλ, κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο θαη ε ιεηηνπξγία
απηνύ.
3. ςνέπειερ ζηην Οικονομία
3.1 Αλαθέξαηε αλαιπηηθά πνηεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ αθνξά ε αμηνινγνχκελε
ξχζκηζε
3.2 Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηελ επίδξαζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο ζηε δνκή ηεο
αγνξάο
3.3 Μεηξήζηε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ
αμηνινγνχκελε ξχζκηζε, κε ηελ ρξήζε ηνπ «ηππνπνηεκέλνπ κνληέινπ θφζηνπο»
3.4 Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηελ επίδξαζε ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο
ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ
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3.5. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά θαη αηηηνινγήζηε ηελ επίδξαζε ηεο αμηνινγνχκελεο
ξχζκηζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
3.6. Πξνζδηνξίζηε ην δηνηθεηηθφ βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθαιεί ή αθαηξεί ε
πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, εθαξκφδνληαο ην «ηππνπνηεκέλν κνληέιν θφζηνπο»
3.7 Πξνζδηνξίζηε εηδηθφηεξα θαη κεηξήζηε αλαιπηηθά θαη μερσξηζηά ην θφζηνο θαη ηα
νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε γηα ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο
3.8.

Πξνζδηνξίζηε

αλαιπηηθά

ηα

νθέιε

ή

ηελ

επηβάξπλζε

ηνπ

θξαηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εμεηαδφκελε ξχζκηζε
3.9. Πξνζδηνξίζηε αλαιπηηθά ηπρφλ ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ζηελ
εζληθή νηθνλνκία

4. ςνέπειερ ζηην κοινωνία και ζηοςρ πολίηερ
4.1. Αλαθέξαηε ηηο πξνζδνθψκελεο ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ζηελ
θνηλσλία γεληθά θαη ζηηο επεξεαδφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο εηδηθά

4.2. Αλαθέξαηε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα γηα θάζε έλα ηνκέα θαη θάζε κία θνηλσληθή
νκάδα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αμηνινγνχκελε ξχζκηζε, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ
ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία
4.3. Πεξηγξάςηε μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηα νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ γηα
ηνλ πνιίηε απφ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
4.4. Αλαθέξαηε ηα ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο, ηα νπνία επηθέξνπλ βειηίσζε
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε
4.5. Αλαθέξαηε ηα ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο, πνπ απινπζηεχνπλ ηηο
δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο
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5. ςνέπειερ ζηο θςζικό και πολιηιζηικό πεπιβάλλον
5.1.

Πεξηγξάςηε

μερσξηζηά

θαη

αλαιπηηθά

ηηο

αλακελφκελεο

ζπλέπεηεο

ηεο

αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ
5.2.

Αλαθέξαηε

πεξηιεπηηθά

ηα

βαζηθά

ζεκεία

ηεο

κειέηεο

πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ γηα ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε (εθφζνλ ππάξρεη)

6. ςνέπειερ ζηη Γημόζια Γιοίκηζη και ηην απονομή ηηρ Γικαιοζύνηρ
6.1.

Πεξηγξάςηε

μερσξηζηά

θαη

αλαιπηηθά

ηηο

αλακελφκελεο

ζπλέπεηεο

ηεο

αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
6.2. Αλαθέξαηε ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο ζηνλ ηξφπν
απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο (εθφζνλ ππάξρνπλ)
Τν ζρέδην λφκνπ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηελ απνλνκή ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο δηα
ηεο πιεξέζηεξεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ππνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ, ηα
νπνία ζπρλά απνηεινχλ θαη θαζνξηζηηθνχο κάξηπξεο θαηά ηελ αλαδήηεζε ηεο
νπζηαζηηθήο αιήζεηαο κέζσ ηεο πνηληθήο δίθεο.

7. Νομιμόηηηα
7.1 Αλαθέξαηε ην πιαίζην δηαηάμεσλ ηνπ Σπληάγκαηνο ζην νπνίν ελδερνκέλσο
εληάζζεηαη ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
7.2. Αλαθέξαηε ηπρφλ λνκνινγία ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηδίσο ηνπ Αλσηάηνπ
Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή ηνπ
Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ πνπ αθνξά ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
7.3. Αλαθέξαηε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη θπξψζεη ε Διιάδα, φπσο επίζεο θαη
ηπρφλ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
7.4.

Αλαθέξαηε

ηπρφλ

ζρεηηθέο

πξνβιέςεηο

ηεο

Δπξσπατθήο

Σχκβαζεο

ησλ

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
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8. Απμοδιόηηηα
8.1. Αλαθέξαηε ηα ππνπξγεία πνπ είλαη ζπλαξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πξνψζεζε

ηεο

αμηνινγνχκελεο

ξχζκηζεο,

αηηηνινγψληαο

εηδηθά

ηνπο

ιφγνπο

ζπλαξκνδηφηεηαο
Σπλαξκφδηα ππνπξγεία είλαη: Α) Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, δηφηη νη αξκφδηεο
αξρέο ζηηο νπνίεο θαηαγγέιινπλ ηα ζχκαηα ηηο εηο βάξνο ηνπο δηαπξαρζείζεο αμηφπνηλεο
ελέξγεηεο, είλαη θαηά θχξην ιφγν ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα.
B)

Yπουργείο Εργαςίασ, διότι ςε αυτό υπάγεται το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ). Το ΕΚΑΑ διακζτει δομζσ για τθ φιλοξενία ( λειτουργία
καταφυγίων ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ), και παρζχει υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν
ψυχο-κοινωνικι ςτιριξθ, τθ διαμεςολάβθςθ για παροχι ιατρικισ περίκαλψθσ και
νομικισ υποςτιριξθσ των ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων, όπωσ των παιδιϊν, των
γυναικϊν κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ και εμπορίασ, των ενθλίκων και
θλικιωμζνων που χρειάηονται άμεςθ κοινωνικι βοικεια, των κυμάτων διακρίςεων
και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ κ.λ.π.
Γ) Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, δηφηη ζε απηφ ππάγεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΓΓΙΦ).
8.2. Αλαθέξαηε ηηο νξγαληθέο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο ππήξμε ζπλεξγαζία ηνπ
επηζπεχδνληνο ππνπξγείνπ θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο εμεηαδφκελεο ξχζκηζεο
8.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο ππεξεζίεο, πνπ ζα είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή
θάζε μερσξηζηήο δξάζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμεηαδφκελε ξχζκηζε
8.4. Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε λένπ θνξέα,
ππεξεζίαο, λνκηθνχ πξνζψπνπ, επηηξνπήο, ζπκβνπιίνπ ή άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ,
αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηε γλσκνδφηεζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηεο απφθαζεο
Πξσζππνπξγνχ

Υ189/18-7-2006

(ΦΔΚ

Β΄

953)

θαη

επηζπλάςηε

ηε

κειέηε

ζθνπηκφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε

9. Σήπηζη Νομοηεσνικών Κανόνων και Κωδικοποίηζη
9.1. Αλαθέξαηε ηνπο λνκνηερληθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε
ζχληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο, κε αλαθνξά ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ ηεο
Κεληξηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΚΔ.Ν.Δ.)
9.2. Πξνζδηνξίζηε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηεί, αληηθαζηζηά ή θαηαξγεί ε πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε θαη ηδίσο αλαθέξαηε εάλ ππάξρεη ήδε θψδηθαο ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ κε ηελ
πξνηεηλφκελε
9.3. Αλαθέξαηε ηηο ελ γέλεη βειηηψζεηο πνπ επηθέξεη ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ζηελ
έλλνκε ηάμε θαη εηδηθά ηηο δηαηάμεηο πνπ θσδηθνπνηεί ή απινπζηεχεη
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9.4. Πξνζδηνξίζηε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο πνπ ηξνπνπνηνχλ εκκέζσο
πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο, ρσξίο λα ηηο θαηαξγνχλ ξεηψο θαη αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή
απηή

10. Γιαθάνεια - Κοινωνική ζςμμεηοσή
10.1. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ελ γέλεη ηα ελδηαθεξφκελα
κέξε πνπ θιήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαβνχιεπζε γηα ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
10.2. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο,
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ, θαη ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πνπ επειέγε
10.3. Αλαθεξζείηε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, αλαθέξνληαο επηγξακκαηηθά
ηηο θπξηφηεξεο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ππέξ θαη θαηά ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ή
επηκέξνπο ζεκάησλ ηεο
10.4. Αλαθέξαηε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ έρεη γίλεη γηα ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν θαη ηε
δηαβνχιεπζε θαη ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηζη
11.1 Πεξηγξάςηε ρσξηζηά θαη αλαιπηηθά ην πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
θάζε κία «άιιε δηάηαμε» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ
11.2 Πεξηγξάςηε ρσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάζε «άιιε
δηάηαμε» είλαη αλαγθαία θαη θαηάιιειε λα αληηκεησπίζεη ην αληίζηνηρν πξφβιεκα
11.3 Αλαθέξαηε ρσξηζηά γηα θάζε κία «άιιε δηάηαμε» ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ
11.4. Αλαθέξαηε ρσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο θάζε κίαο «άιιεο
δηάηαμεο», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη
ηνπο πνιίηεο θαη ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ
11.5. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή
θάζε «άιιεο δηάηαμεο».

12. Γιαθάνεια και Γιαβούλεςζη
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12.1.

Αλαθέξαηε

επηγξακκαηηθά

ηνπο

θνηλσληθνχο

εηαίξνπο

θαη

ελ

γέλεη

ηα

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ εθιήζεζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαβνχιεπζε γηα θάζε κία
πξνηεηλφκελε «άιιε δηάηαμε», ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο,
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ, θαη ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πνπ επειέγε,
αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο απηέο.
12.2. Αλαθέξαηε επηγξακκαηηθά ηηο θπξηφηεξεο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ππέξ θαη
θαηά ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ή επηκέξνπο ζεκάησλ ηεο θαη πξνζαξηήζηε ζην
παξφλ ηηο απφςεηο ησλ θνξέσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαβνχιεπζε γηα θάζε κία «άιιε
δηάηαμε» ρσξηζηά.
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