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ΤπΛοΣ ΓßFßιΙ'ÝΙξι{οΜΕΝοΥ ΣΧΕÝΙογ ΝοΜοΥ:
(h,ομαε,τηòιß.

αρκ)ßα επιβατþι, ßδρυση και )ειτουργßα ΜονÜδαò Στοιχεßων Ετιβατι[ιν -

Ει,σωμÜτωση .πη1, ε}ληνιιαß νομοOεσßα Ζηò οδηγßαò (ΕΕ) 20]6/68Ι (ΕΕ

L ] Ι9

ο|ò 4/5/20Ι6

σ.132-] 19),

ΠΕΡΙ^ΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤο πΕΡΙΕΧοΜΕΝο ΤΗΣ ΚγΡΙΑΣ ΑΞΙοΛοΓοΥΜΕΝΗΣ ΡΥοΜΙΣΗΣ:

Με τον

ιταρüντα νüμο ενσωματþνεται στην εθνικÞ νομοθεσßα

η

Οδηγßα του

Ευρωτα'ßκοý Κοινοβσυλßου και του Συμβουλßου τηò 27ηò Απριλ{ου 2016 σχετικÜ με τη
χρÞση των δεδομÝνων που περÝχονται σαò καταστÜσειò ονομÜτΦν επιβατþν (PNR)
¾ια την πρüληψη, 0νßρουση, δερευιηση και δθωξη τρομοκραακþν και σοβαρlýν
εγιÜημÜτων (ΕΒ L Ι19 οιò 04/05D016 σ.132.149).

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ Α^^ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΠΡοτΕΙΝουΕΝο ΣΧΕΔΙο ΝοΜοΥ:
Α| ΚγρßΑ ΑΞΙολοΓοΥυΕΝΗ ΡΥοΜΙΣΗ
1. Ανογl(αßüτητο

1.1. ΠεριγρÜψτε το πρüβλημα (οικονομικÞ κοινωνικü Þ Üλλο),, το

οtτüΙο

κÜθτσfÝ ανα1ßκαßα την ηροdrθηση και ψÞφιση τηò αξτολογοýμενηò ρýθμισηò.

Το σοβ,αρü (αι οργqνωμÝνο ενκλημα και η τρ.ομοκροτßοß ιδßφò στη διε9ÞζÞ,τονò

.

μορφÞ, συνιστοýν σοβορÝò απειλÝò κοτü τηò.εοωτερικÞò 0σφüλειαò τηò χο)ραò7 κοθdιò
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μß-.ljιοο ,, ιζ
τεχνολονßυι ;\ι]ß ßι,]\, ιπ;κοινωνιþν, ιδß,,,ι ]ß]]ν Cερο]Jετοφοριßß,,, ., σιιγι<εκριμÝνο, την
διò!θεσιμü,] η |ß ßßeτι,,ιß)ν ýεροπορικþν νσι,!,ων χη1 1ρν qgξ6νÞ ι;,ο ορßθμü συνδÝσεων
;

".,

,ιΙ:

γ,

,\,]ι: ,ß]
δ:ιυκü/ιυνσιι τιιò ]Ýλι.σιι(, ιjγι(λημüτων, üπι.,ò
με, πτÞοειòι

αγοθþν, υπιιρι.σßιßιν

ι<οι

ßßιι ,,ßνιlσηò πορüνομßιν

εγκληματικþν πριισüδο;ν, ηροò, οηü καß

ß-\,,,ßòò

τηò ΕΕ Þ οκüμο

Και την οποφυγιι των Ποινικþν Κυρþσεων. Οι ευρωπαßΚÝò Κοι δΙεθνεßò αερομΕταφορÝò

δεν χρησιμοποιοýντοι μüνο γιο νüμιμουò σκοποýò, ολλü συχνü οποτελοýν οντικεßμενο
εκμετüλλευσηò οπü διεθνικü εγκλημοτκü δßκτυα κοι μεμονωμÝνα üτομα, μσοξý üλλων

γιο την ηαρüνομη διακßνηση üπλων κοι ναρκωτικþν, την εμηορßο ανθρþηων, τη
διακßγηση πλασΓþν εγγρüφων και κεφσλοßων που αποκτÞθηκον αηü εγκληματßκÝò
δροστηριüτητεò Þ οκüμο κοι τη διεýρυνση, ενßσχυση και διευκüλυνση τηò δρüσηò των
διεθνικþν εγκλημοικþν δικτýων στιò διüφορεò χþρεò. μÝσο οπü την ονüητυξη κοι

κολλιÝργειο εποφþν κοι τüν συντονισμü των εγκλημοτκþν δρüσεων. Στο Ιδιο

τη

μορφÞ τηò θρησ<ευτικü
υποκΝοýμενηò τρομοκροτßüò, συνιοτü σημοιιπκÞ οπειλÞ γιο την οσφüλεια τüσο σε
εθνικü üσο κοι σε ενωσοκü επßηεδο. Εßνοι χοροκτηρισπκü üτι οι «ξÝνοι μqχητÝò}
ηεριβüλλον,

η

δ|εθνÞò τρüμοκρqτßα, κυρßωò με

(Foreign Terrorιsts Fighters) που εηιοτρÝφουν στον ευρωflοjΚü χþρο οπü ηεδßο μοχþν,
διοθÝτο\ττοò σημοντικÞ ηολεμικÞ ,εμπειρßο, μποροýν νο .εκμετολλευτοýν τιò διεθνεßò

οερομετοφορÝò

γιο την οσφαλÞ επüνοδü τουò στην

εγκλημστων τρομοκρατßοò.

οι

,Ευρþπη

κοι τη

διüπραξη

ποραηüνω εγκληματικÝò δροοτηριüτητεò, εßτε

εγκληματικþν Þ τρομοκρατικþν οργανþσεων, εßτε μεμονωμÝνων δροστþν. στρÝφοιτmι
ευθÝωò κατü τηò κοινωνßοò κοι επιβüλλουν τη αυντεταγμÝνη σντßδροση τηò πολττεßοò,

μÝσο οπü τη συλλογÞ, επεξεργοσßο και ονüλυση flληροφορ!þν,κοι στοιχεΙων, ηου
δýγονται νο εξÜγογτοι οπü το δεδομÝνο PNR, προκειμÝνου οι ορμüδιεò ορχÝò επιβολÞò
του νüμου και οι δικοσ,ßκÝq Þ ασαγγα\ικÝò ορχÝò να διευκολýνοντοι σιην αποστολÞ
τουò για την αντμετþηιση του εγιdιÞματοò Κοß την οΠονομÞ δΙΚοιοσýνηò.

ΤÝλοò

με το εν

ßüγω σχÝδιο νüμου εκπληρþνονται οι υποχρεþσειò τηò Χþροò μοò ηου

οηορρÝουν οηü το ενΦαqκü:δßκαιο και τη .ßσυγκεκριμÝνη" ρδηγßα, ΣυγκÝκριμÝνq, üπΦò
πρ"üκýπτεß.οΒü τg,üρθρο 28β ,πσρ, 3, 291 iqp, 1 τηò ΣΛΕΕ και το,Ýρθρ¼ Ι! nqp, 1 τηò

,οδηγßαò, πρÝπθ Χþρο
η
μαò να λÝβεß μÝιρα γιο συμμüρφωση τηò νημσθκßßοò με την
εν λüγò0 οδηγßα ξοι το επιδιωκüμενο, με οιπÞ,σηοτÝλεσμο μÝχρι 25/05/2018,

,;ι):ßιο]]ò,.,aßj_: |
ß,,:ι',, ι:,; ò1l.;φÞ7\;1ιι1, ,1ι

'ιj,_

ßι:.

,,,;11;, 1,.;,Ι:ι

ι'ιι 'ßßßν

,

,

|

.,

ι

,

ι

,

,;,,,,;

ι.](ιι

-ß]ι. l',.

ιι ι,ß.,,οι τß 0σι]Ιl,Ι.:,,,ι

ρο1,1ß:ι;ι,,ν !τ:(ßι τ ,':

ιι,,ν δεδομιÝνιΙι,. l'].::,, ι'ι:ιιγ ι-ι;γ;üνιιι,,

ι]ρrΙ\ηι]rη. ανßχ,.,ι.,,,ι,,,;, ß:.,_,ιýνι ο,1

-

: ι;γßο νομκòý

ß,,, ,:,

,..,j,:)]ij
ιι\,

ß:,]:r,;,οσßòò οΠü τιζ òΓß ι l .,. ι:jß:))ιÝc
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ι..ι

ß,,ι:ιß]òrιυj\,,

lΙ οß]οτελεσß,,ιßιß,ιß1 ;;ρßjση δεδομÝνι,;; l ,j:i, ιδßωò μÝσιο διοσ] ßιß.j ß,ι, ]J]ενων
ιλÝγ)((,)ν 1ßι αντιπαροβοληß, τω,, δεδομÝνων Ρßß:ß !]ι_ διüφορεò βüσειò διa,3ι,Ý\,,ων,
εß,.:,\ι1l.ßι,',;ων.
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ßjι'ßνι] τιιι
ουνδÝοεων

οδτ]γÞσει
μετοξý
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ß]ß]ιjχε,ßßσειò

πληροφ!ß]ιþτ,
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Þ εντοηιομü
ι-jß, πρüσωπο

ü}.λω\,.
ýποπτα

για

ι],ι],,τ]ßτ]δþν

(-\|ιιπροξη

οξιüποινηò πρüξηò Þ συμμßτòχÞ σε αυτÞ Þ το οποßο Ýχουν κοτοδικοσθεß γιο τη
διüηροξη μιοò τÝτοιαò αξιüποινηò ηρüξηò, κοθþò κοι πρüσωπο γιο το οηοßα υηüρχουν

ενδεßξειò, üτι πρüκειτοι νο διοηρÜξουν οξιüπο|νεò πρüξειò, Η οντιπαροβολÞ κοι οι
συσχετ|σειò Þ Üλλεò ουσιþδειò συνδÝσειò εßνοι αναγκαßεò γιο την οποτελεσμοηκÞ
πρüληψη, ονßχνευση, διερεýνηση και δßωξη τρομοκροτικþν και σοβορþν εγκλημüτων

και αποβλÝπουν στη συγκÝντρωση σποδεικτικþν στοιχεßων κοι κοτü ηερßπτωση, στην
εξεýρεση συνεργþν και την εφρθρωση εγκλημοτικþν κυκλωμÜτων και κοτü συνÝηειο,

στην ενßσχυση τηò εσωτερικÞò ασφÜλειοò.

1-1

οξιολüγηση δεδομÝνων PNR εππρÝπει

περοιτÝρω την τουτοποßηση προσþπων για το οποßα δεν υπÞρχον υßºοψßεò εμπλοκÞò σε
τρομοκρατικÞ πρüξη Þ οοβαρü Ýγκλημο ηριν την οξιολüγηση, κοι πρÝπει κοτü συνÝπειο
να εξετοσθοýν περαιτÝρω οπü

τò ορμüδιεò ορχÝò.

1.3. ΑναφÝρατε αναλυτικÝ τιò κοτνων!κÝò και οικονομικÝò ομÜδεò ηου
επηρεÝζει Üμεσα και αυτÝò που επηρεÜζει Ýμμεσα η gξ!ολογοýμενη ρýθμιση
και προσδιορßστε τον λüγο τηò επιρροÞò.
Το σχÝδιο νüμου επηρεüζει Üμεσο üλουò τουò οερομετοφορεßò που δροστηριοποιοýντσι

τüσο σε εθνικü. üσο και σε διεθνÝò κοι ευρωπαßκü επßπεδο, οι Qποßοι υποχρεþνοντOι
στη διαβßβαση δεδαμÝγων PNR, Þου Ýχουν Þδη σιJγκεwρß]σει κατü τη συνÞθη πορεßο
των εργοαþν τσυòτ στη βÜση δεδομÝνων τηò ΜΣΕ. Επßσηò επηρεüζΕ| üμεσο üλουò τουò

εηιβüτεò πτÞσεων εντüò καß εκßüò τηò ΕΕ. κατÜ την Ýννοιο του ηαρüwοò νüμου, των
οπQßΦν

τα προσωπικü δεβρμÝνο που

ηερ-ιÝχονται στο ονομοσηκÜ ορχε]ο επιβqτþν

(PNR) οηο.Ιελ¼ýν οντικÝΙμενο συλλογÞòß qπξξεργqσ,ßbò και ανÜλυσηò:

ΟμοΙωò.

εÞηρεüζει üμεσο kQι το μÝλη τηò ευρýτερηò αÝροÞορικÞò κοινü.Γητοòß ]üπωò mOò φορεßò

επßγειοò εξυπηρÝτησηò που ü,ρασιηριοποιοý\ττοι σε εθνικü εÞΙηεδο, στο βαθμü που
ουτοΙ napfuouv υπηρξσΙεò σΓουζ dερομεΓαφορεΙò, συνüεüμενεò με το ανπκεΙμεγο του
θÝlιοτοò,

ι,.l]]]ß,

],ι. Ι{,ýiii/.
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li;r',ι. ß,:ß,ß,,

2,Ι, Αναqιß:μιι, ßε, ιτj! ιjτιÜρχο,J,:, :,1,,. ι;γτýμεναò ftFοαaιιl,ßß.jßòò ß] ß ,ß ι ι,ι . 1 l ß .,, ιß ζ
ιò,ιι ßδιου ι1 ι,,ι,ρüg:οιοι.ι προβßιÞιι.]ι],.. ι:ττßν ΕλλÜδα κα! .ι.,òj,(r]Üι!Jτε ανξJλυτικÝ
.ι

J

ßò επιτυχÞ ιß{ιι,ιι:] ηÝιτßjληι!ατικÜ ει,;ι,;_]ι,Γζ]ν ηροσπα$ειþν a]ι,,τ{ßν.
Στην εθνικÞ μιßò Ýτ,νομη τüξη υφßστòτοι μßχρι σÞμερο μüνο το π-a, 53/2008

με το οηοßο προσορμüστηκε η νομοθεσßο μοò προò τιò διατüξειò τηò

(Α'

Β4),

Οδηγßοò

2Ο04Ι82/ΕΚ του Συμβουλßου τηò ΕΕ τηò 29/04Ι2Ο04 (ΕΕ L 261/24 τηò 06.0Β.2004)

σχετικü με την υποχρÝωση των αερομετοφορÝων νο koιvonoιoýV τα στοιχεßο των
εηιβοτþν (το οποκολοýμενα «δεδομÝνο ΑΡΙ»), Σε ευρωπα]κü επßπεδο, οπü το 2ο04
ονολÞφθηκαν ηΡωτοβουλßεò για την Ýκδοση νομßκþν πρüξεων ηου αφοροýν κοι στο
δεδομÝνο PNR. ΣυγκεκριμÝνα, το ΕυρωπαΙκü Συμβοýλιο κüλεσε τρειò φορÝò την
ΕυρωπαßκÞ ΕπιτροπÞ να υποβÜλει πρüτοση γιο την υιοθÝτηση κοινÞò ηροσÝγγισηò τηò
ΕΕ γιο τη χρÞση των δεδομÝνων ουτþν με σκοπü την επιβολÞ του νüμου (25-

26ιOgι2οο4ß 04-05/LLI2004, 13/0712005). Η ΕυρωηοßκÞ ΕπιτροΠÞ την 06ι7L/2oo7
κατÝθεσε πρüτοση Απüφοσηò-Πλοισßου γιο την χρÞση των κατοσιÜσεων με το ονüματο
των επιβqτþν (PNR) με σκοπü την επιβολÞ του νüμου [βλ. Ευ coM (2007) 654 τελικü

τηò 06/11/2ο07], η οποßσ μηü οηü επιφυλÜξειò κοι τη θÝση σε ισχý τηò ΣυνqÞκηò τηò
Λισßjβüνοò δεν Ýγινε οποδεκτÞ, Ινlετü τιò τελευτοßεò εξελßξαò σε ευρωηοΤκü εηßπεδο η
ΕΕ üλλοξε την ηροσÝγγισÞ τηò στο συγκεκριμÝνο ζÞτημο κοι τÝθηκε σε ισχý η Οδηγßο
2016/6Βl του ΕυρωποΙκοý Κοινοβουλßου κοι του Συμβουλßου,

Το πορüν οχÝδιο νüμου ενσωματþνει στην Ýννομη τüξη την τελευl,αßο οδηγßο, ωò εκ
τοýτου πριν οπü αυτü δεν,υφΙστοτοι σχεπκÞ ηρüβλεψη γιο το δΦομÝνο PNR στην
εθνικÞ νομοOεσßα. ¶λλωστε, η συγκεκριμÝνη οδÞγßα συνιωü την πρþfη προσπüθειο
αντιμετþηισηq του ζητÞμοτοò μÝσω μιαò δεσμειττικÞò νομßκÞζ πρÝξηò. σε ενωαακü
εηßπεδο κοι νιο τü λüγο ουßü. εφüσον στη Χþρο μοò δεν προβλεπüτον τßποτο σχετικü.
δεν εΙνοß δυν'οτü νü ειττοπιστεß ηροηγοýμενη προσπÜθειο d'\aßμσþπßσηò του ζητÞμοτοò
σε ε8νικü επßπÝδο.

Τjλοò, η πqροýσο νü,μdθεηΚÞ πρωτοβουλßο δεν προοοΡμüζòΦι οΕ. πρüτυπο ισχý9ντοò
κανüνο τηò εθνι(Þò μοò νο]jbθεσßοò, επειδÞ αφενüò σε αυτÞ υφßστοται σχεηRüò
κανüνοò μüνο γιο τα δεδομÝνο'ΑΡß, αφετÝρου πρü(εßται για Ýνο νÝο ειδικü σýσΓημο
συγκÝντρωσηò,δεδομÝνων κοι γιο το λüγο üυτü προκρΙθηκε, η ρýθμισÞ του αιJτοτελþò
με ειδικü νüμο.
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οßß

Βοσßλειο κòι] ßη Ι,\ονßο, τιò ΗΠΑ κοι τον <σναδü,

1-1ν(OιJÝνο

c ΟΑΣΕ Ýχει ι;ιιßιι-ß Þσει σχειικÞ Αßüφοß:,Γι σΓο Συμβοýλιο Υπουριlιßιν των
καοτþν μελþν (oScE, ιºß, D ι]a/6/ t6, Ο9 / 12 /2Ο τ6),
ε:ΓιßCJιιò

2.3. ΑπαρßθμÞστÝ ανολυτικÜ τα διατÜγμοτα και τßò κανονισττκÝò πρüξειò που
πρÝπΞι νο εκδοOοýν, ηροκειμÝνου να εφαρμοστεß πλÞρωò η αξιολογοýμενη
ρýθμτση κοr πεΡτρÜψτ¸ για κÜΘ9 μßg οπü ουτÝò τυχüν θÝματα που πρÝπετ να
προσεχθοýν κοτÜ την εφαρμογÞ τηò.
ΑποlτÝßτοι η Ýκδοση προεδρικοý διοτÝγμοτοò (üρθρο 6 παρ.4 του σχεδßου νüμου),
μετü οπü πρüταση του ΑνοπληρωτÞ Υπουργοý Εσωτερικþν κοι των συνορμοδΙων
Υπουργþν, με το οποßο θο εξαδικεýοντοι περοιτÝρω οι ορμοδιüτητεò κοι το μÝσο
λεττουργßοò

τηò

ΜΣΕJ

το

προσüντο,

οι

υηοχρεþσειò

κοι

το

κοθÞκοντο

του

προσωπικοý

τÞò κοι κüθε σχεπκü θÝμο.

ΕηιπλÝον, χωρJò να εηηρεüζετοι η εφορμαγÞ τηò αξιολογοýμενηò ρýθμισηò, ολλü με
σκοπü τη διευκüλυνση ουτÞò και ηροκειμÝνου γο ληφθοýν υηüψη οι εκÜστοτε
ισχýουσεò συνθÞκεò. ηαρÝχεται σε δýü διοιüξειò του σχεδßου νüμου η δυνοτüτητο
Ýκδ¼σηò κανονιιπικιßν πρÜξεων (üρθρα 1θ πορ. 2 και 6 παρ.4 του σχεδου νüμου,
ανοΠροσορμογÞ ýψουò προστßμων κοι απüσηαση υπαλλÞλρν στη ΜΣΕ, αντßστοιΧο).

3, ΣυνÝπειεò στην Οικονομßα
το σιÝδιο νüμου σφορÜ τουò ¼ερομετοφορΕßò, δηλοδÞ τιò επιχειρÞσειò οερομετοφορd)ν

με ισχ.ýουσα Üδ€ια εκμετÜΔλευσηò Þ ισοδýν!μü τηò, ηου εηιτρÝηει την οεροηορ;κÞ
μετοφορÜ €πιβοτßbν κqι δρα'qιηριοποιοýντοι οτηγ Ελλüδσ νκοι σε διεθνÝò,εηßπεδο. Δεν
ηροκýπτΕß ολλογÞ σιη δομÞ τηò αγορüò, δεδομÝνου üτι Ýχει καθολικÞ ,εφορýαγÞ σε
üλουò τουò

ο

ερOμετgφορεßò.
üτι το σχÝδιο νüμαυ, üηωò ανιßστοιχq και η Qδηγßα λαμβüνουν υηüψη το

Λ

γεγονÝζ üτl οι ßερομετοφορεßξ συλλÝγqυν κοι επεξεογÜζον.τsι Þδπ δýουÝνα τοιν
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θο αναß<ýψι,ι .,.() τη συλλογÞ κοι ßι;ß,ß,;|_ßι]οι] διδòμÝ,τι,ßν
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ιl,

εΓιιβεβοιþνετ-ο! òπü τι,ιν

εηιλογÞ ν6 ßßιι:ß ιβüζοντ,σι ουτü σε μ]ι ιιι ;;üνο t4ΣΕ (οηa Stop 5hop} για κüθε κρü]ο(
,

μÝλοò (üπß])ò ß;ιιÞ απισημοßνεται στο

1,τ]ριj!ο

ß3l,ου προοßμΙου-]ηò Οδηγßοò),

4, ΣυνÝπειεò ßrτην κοτνονΙα κα, στοι;ò πολßτεò
Απü τη συγκεκριμÝνη ρýθμιση θα ηροκýψει Ýνο νÝο σýστημα γιο το ελληνικü
δεδομÝνο, το οποßο θα εξοσφολßζει τον Ýλεγχο των διερχομÝνων οπü τη Χþρο μοò κοι.
συν€πþò, το οßσθημο οσφüλειαò üλων των ηολιτþν. Βασκüò στüχοò των ρυθμßσεων

του σχεδßου νüμου üπωò κρι τηò Οδηγßοò (σημεßο 5 ηροοιμßου Οδηγßοò) ηορομÝνει

η

ηροστοσßο τηò ανθρþπινηò ζωÞò, η ασφüλειο των προσþηων κοι των προσωπικþν
τουò δεδομÝνων. ΣτQ πλαßσιο εηιδßωξηò του στüχου ουτοý εππυγχüνεΓοι τουτüχρονο

κο|

η καλýτερη

εξυπηρÝτηση του εηιβüτη διο του εκ των προτÝρων ελÝγχου τΦγ

δεδομÝνων PNR. Τα ωò üνω δεδομÝνο διοβιβÜζοντοι ηλεκτρονικÜ þστε νο ελÝγχοντοι
οριν τη διÝλευση του επιβüτη οηü τα σýνορα και Ýτσι, οι εηιβüτεò μηοροýν νο
διÝρχοιττοι οπü ουτü γρηγορüτερο κσι ευκολüτερο ενþ οι αρμüδιεò ορχÝò μηοροýν νο

εηικεντρþνουν

την ηροσοχÞ τουò σε ηρüσωπο που Ýχουν επιοημανθεß

κοι

πορουσιüζουν ενδιοφÝρον. Χωρßò ουτÞ τη δυνοτüτητο, οι αυξOνüμενοι, σχολοστικοß και
χρονοβüροι Ýλεγχοι ελευθεροκοινωνßοò (συνοριοκοß) σε συνδυοσμü με τον ουξανüμενο

üγκο διεθνþν μετακινÞσεων (κοι με μεγüληò χωρητκüτηταò αεροσκüφη) θο εßχον ωò
οιτοτÝλεσμα την επιμÞκυνση του χρüνου του ταξιδιοý.
Την,επτüχυνση των ,σχετικþν διοδικοσιιbν εηιβüλλουν üλλωστε κοι τα üρθρο 37 κοι 22
τ.ηò σýμβοσηò περß Διεθνοýò ΠολιτικÞò Αεροηqρßοò (Σýμβοση Σικüγο, ηου κυρþθηκε με

ν,271/7947 (Α'35), των οποΙων εηßdιηοη γßνεται και στο Πορüρτημα 9 τηò ωò üνω
Σýμβdσηò με την ακüλουθη διοτýπωση: «Artlcle 37 of the convention provides, inter

1ο

αΙßα, that the "Iηtemationa! civil AvIation, organization shaιl adopt. and amend from
time tp ti!Þe! α5 !τ_αγ be necessaιy, interÞatjonaι standarβÝ and recommended

Λ,

μactiλòs and ptq.òPdμr?s deallng witn , . , customs aºd ßmmιgι:βtßρÞ procedures , , ,
and such otheΓ matters cphòerned w\th the safe'j regubηty and effioiency of αßΓ
'navigation αs mav from time to tΙne αρρεατ apprapriate,",
Τhε ρρΙßòγ w|th respeÜ to
the impΙementatbn by statei ot the standards aπd Recommeπded PΓacices οη
FacΙΙitation !s. ε|ιeιgthened by Aιticle 22 of the cοηνεJlτßοιι. which .VrlrA<cA. τ?ι,^
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ι] π,τlOκýπτουν Gιιι]Ýι,,ε ßß,(, .]πü τιò ρυΟμßß,a.:ß, τOτJ σχεδßου νüμου ιττι φιισικü

κ(1 ß ιιο)ιιτιοτκü

περιβÜλλον,

6, ΣυνÝπειεò στÞ Δημüστα Δτοß«ηση κατ την απονομÞ τηò Δικαιοσýνηò
Εηιταχýνεται κοι διευκολýνεΓοι η απονομÞ τηò δικοιοσýνηò, μÝσα οπü την τοχýτερη,

κοι σε κεντρικü επßπεδο συλλογÞ κοι

επεξεργοσßο στοιχεßων

γ,ο

υηοθÝσειò

τρομοκροτικτbν ηρÜξεων Þ σοβορþν εγκλημüτων. ΕπιηλÝον το νεοφονÝò οτοιχεßο εßνοι
η δημιουργßα μιοò ενιοßοò διυπουργικÞò δομÞò ωò κüμβον συλλογÞò πληροφοριþν οπü

ιδιωτκοýò φορεßò (οερομετοφορεßò) με την οποΙο πραγματþνεται μια θεσμοθετημÝνη
σýμπροξη δημüσιου κοι ιδιωτικοý τσμÝο για την πρüληψη κοι την οντιμετþηιση του

εγκλÞμοτοò. υλοποιþνταò τη δÝσμευση γιο την ετοιρικÞ κοινωνικÞ ,ευθýνη, Παρüλληλα
εηιτυγχüνετοι κολýτερη συνεργοσßα των ορμüδιων υηηρεσιτbν του δημüσιου τομÝο με

τη

χρÞση υηηρεσιþν ηλεκτρονικÞò διοκυβÝρνησηò. και συγκεκριμÝνο με

τη

διολειτουργικüτητο βÜσεων δεδομÝνων και την ηλεκτρονικÞ ονταλλαγÞ πληροφοριþν.
ενþ τουτüχρονο επιτυγχÜνετοι η μεßωση των δοπονþν του δημοσßου με τη χρÞση των
μεθüδων τηò τεχνολογßοò των πληροφοριþν και των εOικοινωνιþν.

.7,

Νομιμüτητα

ο| ΡυθμßΦιò του σχεδ'ßου νüμου ÜÜρμονßφντο, με την κατοχυρωμÝνη στο Σýντσγμα
ορχÞ τÞ§ του σεβüσμüý κοι τηò προστασßαò τηò αξßqò του ονΟρþηου (Üρθρ¼-2) κοι τü

δικαιιßματο που κοτοχýρþνοvτοι οτο üρθρα 5 και 9Α οιιτοý. ΠεροιΕρω, üπωò κοι η
ΟδηγΙο/ ,το q(Ýδιο νüμοý Ýßνοι σýμφωνο με τιò προβλÝψειò των Συνθηκþν τηò ΕΕ κοι

τιò προβλÝψειò των Üρθρþν 8, 21 κω 52 Χüρτη βεμελιωδþν ΔικοιωμÜτων τηò
κοOCυò κοι

fl,

τιò

ΕΕ

ευρωαdΙΚÝò συμβÝσειò των οποßþν γΙνετοι επΙκληση οτý σιJμεßο 15, 20

και 2Ι του Προοιμßου τηò üδηγßüò Εηßσηò εßνοι συμβοτü με τιò πρüβλÝψÝßξ τηò
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Ιß,Jλ]ου 2Ο17, 1ß οΓιοßσ οφοροýοε σχετι](Þ ò,ιιιι.]q]ßrνßι] ιτν]ολλσγßß(

δεδομÝνιυν |ιß ]ον Καναδü.

8, Αρμýδßι':ß ι1ια
8.1, ΑναφÝρατε τα υπουργεßο ηου εßναß συναΡμüδιο γτο τον σχεδιοαμü και την
προþθηση τηò αξ|ολογοýμενηò ρýθμισηò, αττιολογþνταò ειδßκÜ τουò λüγουò
συναρμοδιüτηταò,

Ωò επισπεýδον Υηουργεßο γιο την υλοηοßηση τηò Οδηγßοò και συνοκüλουθο του
σχεδßου νüμου ορßστηκε οπü τη ΓενικÞ Γραμμστεßα τηò ΚυβÝρνησηò το Υηουργεßο
Εσωτερικþν, ενþ συναρμüδιοι, λüγω τηò προβλεηüμενηò αποσολÞò τουò, γßα την
υλοποßηση ε]νοι το ΥflουργεΙο Δικαlοσýνηò. Δαφüναοò κοι ΑνθρωπΙνων Δικοιωμüτων,

το Υπουργεßο οικονομικþν. το γπουργεßο Υποδομþν κοι Μετοφορþν, το Υηουργεßο
Νουτιλßοò και ΝηαωτκÞò ΠολιτκÞò, η Ανφρτητη ΑρχÞ Δημοσßων Εσüδων κοι η ΑρχÞ
ηροστοσßοò ΔεδομÝνων ηρüσωπικοý {οροκτÞρα.

8.2, ΑνοφÝρατε τιò οργανικÝò μονÜδεò με τιò οηοßεò υπÞρξε συνÝργασßα του
επισπÝýÞοντοò μπουΡγεßοψ κοτÝ το ÜτÜδ.ο προετοιμαqßαò τηò εξgταζüμενηò
ρýθμισηò.

οß

οργονικÝò μονüδεò των συνορμοδßων Υηουργεßων και φορÝΦν, οι οποßεò
συνεργüστηκον για την προετοιμασßα τηò ρýθμισηò οποτυπþνοντ,οι σJην υη' αριΘ.
\Ο1,6t5Ι44-κζ' οη6 26ΙουΖο17 Απüφοση ΑνοπληρωτÞ Υπουργοý Εσφτερικþν
{Υ.ο.Δ.Δ. 108).

8"3, ΑναφÝροτε οναλυτικÜ πò υπηρεσj.ò που Θ! ÝΙναι αρμüδιεò για την
εφαρμογÞ κÜθε ξεχωριστÞò δρÝαιß πüυ προÝρχεται Üπü την εξετ,αζüμενη
ρýθμιση.

Λ

Δεν προβλÝποντοι ,στο σχÝδ]ο νüμου ξεχΦριΦÝò δρüσειò, ωστüσο η επισηεýδουσα κοι
οι συναρμüδιεò Υηηρεσßεò οποτυπþνοντοι §το üρθρο €, 9 κοι 16 του σχεδßου νüμου,
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συ;,ι1.1ετι:χÞ

Στο πλαßσιο τηò υλοτοßησηò τιον αρχþν τηò καλÞò νομοθÝτησηò και

στο

συl.ι<εκριμÝνο σχÝδιο νüμου Ýγινε χρÞση των μÝσων αυτÞò, üπωò αυτÜ ορßζονται στο

αρ. 5 Ν.4048/20Ι2 (Α' 34). ΣυγκεκριμÝνα τÝθηκε το αχÝδιο νüμου, üπωò το αρ. 6 του

ιδßου νüμου προβλεπει, σε διαβοýlευση στο διαδικΓυακü τüπο \ν,ληr.οDεηgον,gl. στιò
και ολοκληρþθηκε η σχετιιòÞ διαδικασßα στιò

.

Β: ΑΞΙοΛοΓΗΣ}Ι ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

11, τÝνικÞ Αξιολüγηση
ιl.ιηερ|γρüψτε χωριστü κοι ονολυτικü το πρüβλημο που κολεßτοι νο οντιμετωπßσει
κüθε μßο «Üλλη διüτοξη» π9ιJ περιλομβüνποι στο προτεινüμενο σχÝδιο νüμου

11,2 Περιγρüψτε χωριστü .και ονολυτικü τουò λüγουò γιο τουò αη¼ßουò κüθε «üΜη
διüταξη» giyql.qyqykaia κοι κατüλληλη νο αγτιμετωπßσει το οντßστοιχο πρüβλημο

11.3 ΑνοφÝροτε χωριστÜ για κüθε μßο «Üλλη διüτοξη» τρgò λüγουζ γιq τουò οποßουò
Ýχει συμπεριληφθεß στο συγκεκριμÝνο σχÝδιο γüμου

11.4. ΑνοφÝρατε Νωριστü χαß ονολυτικü τιò ανομ€νüμεγεò συνÝπεßεò κüθε:μΙαò,<ζÜ]λ.ληò
üιüτοξηòα, συ.μηÝριλαμβονομÝνων των σ,υνεπειþν σιην οικOνομßο, την κΟινωγΙο κοι
τουò πολßτεò κοι στο φυσκü κοι πOλσΙστικü ,περιβÜλλον

.1ß.5.
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ΑνοφÝρÜτε ονqλυτß(ü

κÜθε «Üλληò δ!üταξηòΣ,
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ýπÞρεσßεò που θßß .εßναι αρμüδιεò για την εφqρμογÞ
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2,2. ΑνοφÝρο]ι_ ßßιι\,ιjοι-ιματικÜ τιò ι(υρ]:;τß]ß,lß( απüψειò ηου εκq:jòa](),],ηκß]\/ ι,]ηÝρ κοß
κßJτü τηò ηροτει,,ι'ι;;ι:νηò ρýθμισηò Þ r,ιlιl,ι;ρòι,ò 0εμüτων τιlò ß<ò ]ιßοσορτÞσΓε στο
]

πορüν τιò οηüψ.]ßι ,ιrjν φòρÝων ηου Ýλοβòν ;ιßοοò στη διοβοýλευòß] γιβ κüθß, !]]ο «üλλη

διüτοξη» χωριστü.
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¶ρθρο 12

¶ρΘΡο 11

¶ρθρο 13

¶ρθρο 12

¶ρθρο 14

¶ΡΘΡο 13

¶ρθρο 15

¶ρθρο 14

¶ρθρο 16

¶ρΟρο 15

¶ρθΡο 17

¶ρOρο 16 κοι ΕκτελειπικÞ Απüφαση
τηò ΕυρωßÜΙκÞò ΕηιτροπÞò 201Ζ759
(ΕΕ L 113 τηò 29Ι04/20!7, σελ,48-51)]
Αρθρα 1.7-L9, 2L-22

¶ρθρο 18

¶ρθρο 20 παρ, 1

¶ρθρο-6 παρ, 3

ΠαρÜρτημο Ι
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Δεν αηαιτεßται λÞψη μÝτρων ενσ9]μÜτασηò
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