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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ιιΕνσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Αιτρίλιου 2019

για την τροποποίηση της απόψασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον

αψορά την ανταλλαγή πληροψοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον

αψορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροψοριών Ποινικού Μητρώου (ΕςΕΊ5), και για την

αντικατάσταση της απόψασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 151) και λοιπές

ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια - Αντικατάσταση άρθρου

116 ν. 2830/2000

Το άρθρο 116 του ν. 2830/2000 (Α’96) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 116

Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια

Από τα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράψου τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη

συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων των προσώπων που αναψέρονται στο άρθρο 115, σ

συμβολαιογράψος που τα συντάσσει παρακρατεί ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και

αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στο ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον εντεταλμένο

συμβολαιογράψο, προκειμένου να διανεμηθεί σύμψωνα με το άρθρο 120.».

Άρθρο 2

Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων — Διαμαρτυρικά -Τροποποίηση

άρθρου 117 ν. 2830/2000

Οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 117 του ν. 2830/2000 (Α’96) τροποποιούνται ως προς τα

ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων που κατατίθενται και παρακρατούνται,

επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 117 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 117

Συ μβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων - Διαμαρτυρικά

1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν ή
συμβάλλονται στην Ελλάδα, πλην εκείνων που αναψέρονται στο άρθρο 115, ο

συμβολαιογράψος που τα συντάσσει καταθέτει το ογδόντα τοις εκατό (80%) των

αναλογικών δικαιωμάτων στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραψικού Συλλόγου ή στον

εντεταλμένο συμβολαιογράψο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν σύμψωνα με το άρθρο

120, και παρακρατείτο υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%).



Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τον συμβολαιογράφο και για τα συμβόλαια στα οποία

συμβαλλόμενες είναι θυγατρικές εταιρίες των Τραπεζών του πρώτου εδαφίου ή εταιρίες
κατά τη σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή συγχώνευση των οποίων μετέχουν οι πιο

πάνω Τράπεζες ή θυγατρικές εταιρίες των εν λόγω Τραπεζών.

2. Η παρ. Ι εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που αψορούν την εκκαθάριση

προβληματικών επιχειρήσεων σύμψωνα με τον ισχύοντα νόμο, αν εκκαθαριστής ή υπό

εκκαθάριση επιχείρηση ή αγοραστής είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην ίδια

παράγραψο.

3. Η παρ. Ι εψαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία του

αναγκαστικού, εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η περίληψη κατακυρωτικής

έκθεσης, η πράξη παράδοσης πράγματος και η εξόψληση πλειστηριάσματος, αν

επισπεύδων ή αιτών ή συνεχίζων ή καθ’ ου είναι πρόσωπο από τα αναψερόμενα στις
προηγούμενες παραγράφσυς.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο συμβολαιογράφος από τα αναλογικά

δικαιώματα έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου Συμβολαισγραψικού

Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράψο το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), και

παρακρατεί το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Κατά τα λοιπά ισχύει το δεύτερο

εδάψιο της παρ. 1.

4. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά που ο συμβολαιογράφος συντάσσει κατά μήνα,

ανεξάρτητα από την Τράπεζα από την οποία αυτά προέρχονται, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. στα πρώτα εκατό (100) διαμαρτυρικά κρατεί για τον εαυτό του το 75% των δικαιωμάτων
και αποδίδει τσ υπόλοιπο 25% στο ταμείο του σικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή
στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

β. στα επόμενα εκατό (100), κρατεί για τον εαυτό του το πενήντα τοις εκατό (50%) των
δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) στο ταμείο του οικείου
Συμβολαιογραψικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα (201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό του ποσοστό
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και από το υπόλοιπο αποδίδει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό

(75%) στον Σύλλογο.

5. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των
συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ έτος, για όσους

συμβολαιογράψους έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες ειρηνοδικείων που υπάγονται

στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το διπλάσιο του ποσού της

ανώτατης σύνταξης που χορηγεί ετησίως σε συ μβολαισγράψους το Ταμείο Νομικών και για

τους συμβολαιογράφους που υπηρετούν στις περιφέρειες των λοιπών ειρηνοδικείων της

χώρας, το αντίστοιχο του ετήσιου εισοδήματος της πιο πάνω σύνταξης.

Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό που τιαρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη
των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 αποδίδονται υποχρεωτικά στο ταμείο του οικείου

Συμβολαισγραφικού Συλλόγου ή τον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, στην περίπτωση που
υπερβαίνουν τα όρια του προηγούμενου εδαψίου, προκειμένου και αυτά να διανεμηθούν
σύμψωνα με τσ άρθρο 120.)>.

Άρθρο 3

Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση
διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της

2.



υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων ψορέων και Οργανισμών για την αρχειοθέτηση

ποινικών δικογραψιών - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 36 ΚΠΔ

Το πρώτο εδάφιο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν.

4620/2019, Α’ 96) τροποποιούνται ως προς το αρμόδιο συμβούλιο για την παράταση ή την

άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και

περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των

συμφερόντων του Δημοσίου, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται η υποχρέωση

ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών

δικογραφιών και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Οι εισαγγελείς του άρθρου 33, όταν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για τη

διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να

προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους, σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών,

περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και

ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, για χρονικό

διάστημα μέχρι εννέα (9) μηνών που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του συμβουλίου

εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον

αναπληρωτή του ή του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από

επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα (9)

μήνες, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω,

προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή
τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο,

χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση

ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης στον

οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας προς τους

αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες, λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία,

η διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν

να ενημερώνουν αμελλητίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ημεδαιτή.

Σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον

αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον οικείο

λιμενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την

ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να

αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε. Με τον ίδιο τρόπο, η διάταξη

γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει

όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης.

3. Η κατά την παρ. 2 διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ’ ου

ή στον τρίτο, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν, με αίτησή τους, προς το συμβούλιο εφετών,

εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του

ή το συμβούλιο πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα

οικονομικού εγκλήματος, και να ζητήσουν την άρση της, εντός προθεσμίας τριάντα (30)

ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλούνται

ή τροποποιούνται αν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης:

α) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος άσκηση

3.



ποινικής δίωξης, εψαρμόζονται σι διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση αρχειοθέτησης της

ποινικής δικογραψίας, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως και ενημερώνονται σχετικά σι

οργανισμοί και οι υπηρεσίες στις οποίες είχε γνωστοποιηθεί η διάταξη της παρ. 2.».

Άρθρο 4

Άσκηση διδακτικού έργου από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας

Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 349

ν. 4412/2016

Στην παρ. 2 του άρθρου 349 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο ως
προς τη δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου και σχετικών υπηρεσιών ή έργου από τους

Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ύστερα από έγκριση του

Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και η παρ. 2 του άρθρου 349

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 349

Λειτουργική ανεξαρτησία

2. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής

απασχόλησης, τελούν δε, για τον λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου

ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος, ή οποιασδήποτε άλλης

επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής

δύνανται να ασκούν διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο, προς

μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία εκπαιδευτικού σκοπού, ύστερα από έγκριση του

Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη

της Αρχής, αν κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα κατά

την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), απαλλάσσονται,

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης
τους.)>.

Άρθρο 5

Πιλοτική λειτουργία προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Ρπ Βυοπ)

1. Θεσπίζεται πιλοτική λειτουργία του προγράμματος αξιοποίησης της ψηψιακής εφαρμογής

«Κομβίον Πανικού» (Ρπ Βυοπ), η οποία εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο έξυπνης

τεχνολογίας (5τιΓρΙ-οπθ) της δικαιούχου και με τη χρήση της οποίας η δικαιούχος μπορεί

να ειδοποιεί κατά τρόπο ασφαλή την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση περιστατικών

ενδοοικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής

ακεραιότητας, προς τον σκοπό άμεσης επέμβασης της αστυνομικής δύναμης.

2. Δικαιούχοιεγγραφής στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Ρπί ΒυΤοπ) και εγκατάστασής

της στα κινητά τους τηλέφωνα, κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος της παρ. 1,

είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και

στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις κατά τόιτον

αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής

Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

4.



(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τις προϋποθέσεις

που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. (α) της παρ. 7. Οι αστυνομικές

αρχές και τα Συμβουλευτικά Κέντρα ενημερώνουν τις δικαιούχους για τη δυνατότητά τους
να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Ρ3π Βυοπ).

Η εφαρμογή και η εγκατάστασή της παρέχονται δωρεάν.

3. Με τη χρήση της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Ρ2πί Βυοπ) από την δικαιούχο, η οποία

γίνεται με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η Ελληνική

Αστυνομία πληροφορείται με σύντομο γραπτό μήνυμα (τύπου 5Μ5) την απειλή ή τον κίνδυνο

της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας της δικαιούχου, λαμβάνειτα στοιχεία για τον χωρικό

της εντοπισμό και επεμβαίνει για την προστασία της.

4. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται και λειτουργεί βάση δεδομένων με την

ονομασία «Κομβίον Πανικού» (ΡπΊ Βυοπ), στην οποία καταχωρίζονται,

κρυπτογραφημένες, οι απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου στην

εφαρμογή προσώπου για τον σκοπό λειτουργίας της εφαρμογής.

5. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. Ι γίνεται στις περιοχές που εμπίπτουν

στη χωρική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Απικής

και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής

ορίζεται σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Μετά από τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής το πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» (Ρ2π

Βυοπ) αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του
Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονταιτα ειδικότερα Θέματα και λεπτομέρειες σε
σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Ρπί Βυοπ) και, ιδίως:

α) οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούχων στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού»

(Ρπς Βυοπ) και την εγκατάστασή της στο κινητό τηλέφωνο των δικαιούχων, τα σημεία

χορήγησης αυτής και η σχετική διαδικασία,

β) τα προσωπικά και λοιπά στοιχεία που υποβάλλονται κατά την αίτηση για την εγγραφή

στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Ρπί Βυσπ), ο τρόπος τήρησης αυτών, οι υπεύθυνοι

επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών,

γ) ο χρόνος διατήρησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάργησης, μεταφόρτωσης και

ανανέωσης της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Ρπ Βυοπ) στο ίδιο ή άλλο κινητό

τηλέφωνο της δικαιούχου,

δ) η μορφή κάθε εντύπου ή ηλεκτρονικής αίτησης που σχετίζεται με το πρόγραμμα, και

ε) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού»

(Ρπς Βυοπ).

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να προβλέπεται η χωρική ή
χρονική επέκταση ή η καθολική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. Ι κατά τη διάρκεια

της πιλοτικής του λειτουργίας και μετά το πέρας αυτής, καθώς και η επέκταση του

προγράμματος σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Η εξουσιοδότηση της παρ. 7 ισχύει και σε
περίπτωση χωρικής ή χρονικής επέκτασης ή ευρύτερης ή καθολικής εφαρμογής του
προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση του πρώτου εδαφίου.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Χρύσα Παπαϊακώβου, Γενική Γραμματεία

Δημογραψικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων,
Τηλ.: 2144055235, θιιι3ΙΙ:

Ζ

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλο)ιο τον Τομέα τους τομείς νομοέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύμισης:

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΘνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 171 Απρίλιου 2019

για την τροποποίηση της απόψασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αψορά την

ανταλλαγή πληροψοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αψορά το Ευρωπαϊκό

Σύστημα Πληροψοριών Ποινικού Μητρώου (ΕΓΙ5), και για την αντικατάσταση της απόψασης

2009/316/ΔΕν του Συιιί3ουλίου ([151 και λοιπές ουΟιιίσι τοιι Υπουονείου Δικαιοσύνπ»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. Μεσογείων 96, Τ.Κ

11527, Αθήνα, Τηλ. 210 7709 660, θπιΙ:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «Ταυτότητα» της αξισλσγούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρα Ι και 2: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται η ανισότητα που

επέψερε στην κατανομή των δικαιωμάτων των συμβολαιογράψων από τα Κρατικά —

τραπεζικά συμβόλαια, η ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

(Α’85), η οποία κατήργησε τον συμψηψισμό των καταβλητέων δικαιωμάτων στο

σύνολό τους στους συμβολαιογραψικούς συλλόγους με τις ασψαλιοτικές εισψορές.

Ο εν λόγω συμψηψισμός επείχε θέση έμμεσης επιστροψής μέρους της αμοιβής

στους συμβολαιογράψους. Προτείνεται, πλέον, η παρακράτηση αυξημένου

ποσοστού από τα αναλογικά τέλη ως εύλογης αμοιβής για την εργασία των

συμβολαιογράψων για τη σύνταξη των εν λόγω πράξεων, άλλα και ως ένα επιπλέον

κίνητρο για την ανάληψη εκ μέρους των συμβολαιογράψων τέτοιων υποθέσεων.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να αρθεί η

αμψισβήτηση ως προς το ποιο δικαστικό συμβούλιο είναι ανά περίπτωση καθ’ ύλην

αρμόδιο να κρίνει για την παράταση ή την άρση της δέσμευσης τραπεζικών

λογαριασμών, του περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και των περιουσιακών εν

γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), που λαμβάνει χώρα με διάταξη των

εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, των αναπληρωτών αυτών καιτων επίκουρων

εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, οι οποίοι έχουν αυτοτελές δικαίωμα έκδοσης

διατάξεων δέσμευσης.

Άρθρο 4: Ρυθμίζονται η δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου από τους

Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και

παροχής συναψών υπηρεσιών ή έργου προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και

σωματεία εκπαιδευτικού σκοπού.

Άρθρο 5: Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η θέσπιση του προγράμματος

«Κομβίον Πανικού» (Ρπί Βυοπ) και η διαμόρψωση του βασικού πλαισίου

πιλοτικής λειτουργίας του. Για πρώτη ψορά στην Ελλάδα αξιοποιείται η καινοτόμος

ψηψιακή εψαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Ρπί Βυοπ) και παρέχεται η δυνατότητα

χορήγησής της σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να

μπορούν, μέσω του κινητού τηλεψώνου τους, να ειδοποιούν άμεσα και με ασψαλή

τρόπο την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση που βρίσκονται σε κατάσταση

απειλής ή κινδύνου της ζωής τους ή της σωματικής ακεραιότητάς τους. Με την

προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι δικαιούχοι για την εγκατάσταση της

εψαρμογής στα κινητά τηλέψωνά τους, καθώς και οι βασικοί όροι λειτουργίας του

προγράμματος. Μετά από τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας, Θα ακολουθήσει



αξιολόγηση του προγράμματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να

αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, για τη μετάβαση στην καθολική

__________

εψαρμογή του.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα Ι και 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η έλλειψη παροχής

κινήτρων προς τους συμβολαιογράψους για τη σύνταξη συμβολαιογραψικών

πράξεων των τραπεζών και του δημοσίου, αψού δεν επωψελούνται της αμοιβής,

υστέρα και από τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Άρθρο 3: Για λόγους τόσο ενότητας και ασψάλειας δικαίου όσο και δογματικής και

δικαιοπολιτικής συνέπειας, η καθ’ ύλην αρμοδιότητατου συμβουλίου είναι σκόπιμο

να αντλείται από τον βαθμό του εισαγγελικού λειτουργού που εκδίδει τη διάταξη.

Άρθρο 4: Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί στους Συμβούλους

και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων η δυνατότητα να ασκούν, μετά

από απόψαση του Προέδρου της ΕΑΔΗΣΥ, διδακτικό έργο, προκειμένου να

αξιοποιηθούν η γνώση και η εμπειρία τους.

Άρθρο 5: Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί κατάψωρη παραβίαση θεμελιωδών

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που επηρεάζει τις

γυναίκες σε δυσανάλογο βαθμό. Επιπλέον, αποτελεί εμπόδιο για την ισότητα των

ψύλων και οδηγεί τα θύματα σε περιθωριοποίηση και ψτώχεια. Ειδικότερα, η βία

κατά των μητέρων επηρεάζει άμεσα και έμμεσα και τα παιδιά και έχει μακροχρόνιες

επιπτώσεις για τη συναισθηματική και διανοητική υγεία τους. Τα θύματα

ενδοοικογενειακής βίας είναι πιο ευάλωτα και περισσότερο εκτεθειμένα σε κίνδυνο,

καθόσον Είτε συνοικούν με τον δράστη, είτε λόγω της οικογενειακής σχέσης τους,

αναγκάζονται να βρίσκονται διαρκώς σε εγγύτητα μαζί του. Για την προστασία των

θυμάτων είναι σημαντικό να διευκολύνεται η άμεση και ασψαλής προσβασιμότητά

τους σε αστυνομικές αρχές. Με το πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» (Ρπίε Βυοπ) τα

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, είτε εξακολουθούν να συνοικούν με τον δράστη,

είτε όχι, θα μπορούν να ειδοττοιούν, οποτεδήποτε, άμεσα και με ασψαλή τρόπο, τις

αστυνομικές αρχές, όταν αντιληψθούν ότι βρίσκονται σε κατάσταση απειλής ή
κινδύνου της ζωής τους ή η της σωματικής ακεραιότητάς τους. Η προτεινόμενη

ρύθμιση είναι ευθυγραμμισμένη αψενός μετην παρ. Ι του άρθρου 2, την παρ. 2 του

άρθρου 5 και το άρθρο 21 του Συντάγματος και αψετέρου με τις επιταγές της

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση

της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της

Κωνσταντινούπολης) που έχει κυρωθεί με τον ν. 4531/2018 (Α’ 62), καθώς και με το

Ψήψισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2Ιης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη

στρατηγική της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. για την ισότητα των ψύλων (2019/2169(ΙΝΙ).



3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι και 2: Αψορσύν στους συμβολαιογράψσυς.

Άρθρο 3: Αψορά στους δικαστικούς λειτουργούς, στους δικηγόρους και στους

πολίτες.

Άρθρο 4: Αψορά οτα πρόσωπα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4912/2022 (Α’

59)

Άρθρο 5: Αψορά στις γυναίκες θύματα ενδοσικογενειακής βίας, που καταγγέλλουν

περιστατικό στις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή εξυπηρετούνται σε

Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραψικής και

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.).

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ ΙΙ ΟΧΙ 18Ι
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

- Άρθρα 116 και 117 ν. 2830/2000 (Α96).

- Άρθρο 36 ν. 4620/2019 (Α’ 96)

- Άρθρο 349 ν. 4412/2016 (Α’ 147).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Απαιτείται ψήψιση τυπικού νόμου. Το ισχύον
ι) με αλλαγή προεδρικού νομοθετικό Πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη

διατάγματος, για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
υπουργικής απόψασης

απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενοή άλλης κανονιστικής
που εμπιπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενεςπράξης;
διατάξεις.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
συμπεριλαμβανομένης αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας

της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής

υψιοτάμενης νομοθεσίας.προσέγγισης_της



υψιστάμενης
νομοθεσίας;

_______________________________________________

ΙΙΙ) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
ανθρώπινων και περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
υλικων_ιτορων;

_____________________

Συναψείς ιτρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ 11 ΟΧΙ

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Ελήψθησαν υπόψη συναψείς πρακτικές χρήσης ψηψιακών
1) σε άλλη/ες

, μεσων για την άμεση ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών
χώρα/ες της Ε.Ε. η

από τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στη Γαλλία, την
του ΟΟΣΑ:

Ισπανία καιτο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π

____

Π Π ί

____

ΙΙ 1111 Γλ

Π

___



8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα Ι και 2: Η εξασψάλιση του αναγκαίου αριθμού

συμβολαιογράφων που αναλαμβάνουν τη σύνταξη

συμβολαιογραικών πράξεων για λογαριασμό των

τραπεζών καιτου δημοσίου.

Άρθρο 3: Η άρση της αμψισβήτησης ως προς το ποιο

δικαστικό συμβούλιο είναι ανά περίπτωση καθ’ ύλην

αρμόδιο να κρίνει για την παράταση ή την άρση της

δέσμευ σης τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου

τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων

(κινητών και ακινήτων), που λαμβάνει χώρα με διάταξη των

εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, των αναπληρωτών

αυτών και των επίκουρων εισαγγελέων οικονομικού

1) βραχυπρόθεσμοι: εγκλήματος, οι οποίοι έχουν αυτοτελές δικαίωμα έκδοσης

διατάξεων δέσμευσης, ωστόσο ανήκουν και στους δύο

βαθμούς δικαιοδοσίας.

Άρθρο 4: Η παροχή δυνατότητας για άσκηση έργου που

σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαδικασία από τους

Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Άρθρο 5: Η ενίσχυση της προσβασιμότητας των θυμάτων

ενδοοικογενειακής βίας στις αστυνομικές αρχές, η ενίσχυση

του αισθήματος ασψάλειας των θυμάτων

ενδοοικογενειακής βίας και η ενίσχυση της προστασίας των

θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας με τη λήψη

εξατομικευμένων μέτρων.

Άρθρο 5: Η πρόληψη και η καταπολέμηση της
Η) μακροπρόθεσμοι: ενδοοικογενειακής βίας και η προώθηση της ισότητας των

ψύλων.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειιιδιωκόμενσς

στοιχεία στσχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων νσσλλήλων

Αριθμός/ποσοστό σ) μονίρων/ιδσχ β) ιδοχ εσι γ) ρετσκλητών

νπσλλήλων

Ανσλνγίσ νπσλλήλων σνά τμήμσ, διτόθννση, γενική διεόθονση

Ποσοστό νπσλλήλων με πμόσβσση στο ΙΝΤΕΚΝΚΤ

Αριθμός ννηρεσιών ρε εσωτερική δικτύωση (ίνίτοννί)

Ανσλνγίσ Η/Υ σοό θέση εργσσίσς

Αριθμός ιστοσελίδωκ δημόσιων νσηρεσιών νσι φορέωκ/ σόνολο

δημοσίων νιτηρεσιών κσι φορέων

Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,

νεριφερεισκό, ννρσρχισνό κοι τοπικό επίπεδο κσδώς κσι σε

επίπεδο νομικών προσώπων, ομγσνισμών κλσ

Αριθμός στόρων σον εξνιτημετνύντσι σσό τις δηρόσιες

ννημεσίες σνά έτος κσι σνό νιεηρεσίσ

Κόστος πμνσωπικοό (δσσόνες μισδνδνσίσς κσι πρόσθετες

δσσάνες ως σνσοστό επί ης σννολικής δσσάνης σνά νπννργείο)

Κόστος δισχείμισης θεμάτων προσωπικού: δσσάνες μονάδων

σμνσωπικοό ως ποσοστό της σνννλικής δσπόνης σνό νσονμγείο

-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενσς

στοιχεία στόχος (3ετία)

όισσρσχδέντσ οδικήμστσ, δράντες οδικημάτων εσι σνσλνγίσ

σνά ίδδ.δδδ κστοίνσνς

Αδικήμστσ Ποινικνό Κώδικσ κστά κσνηγνρίες κοι κστό

γεωγρσφική περιοχή

Δισσμσχθέντσ σδικήμσεσ κσι θεωροόμενοι ως δράστες σντών

κονά εθνικότητσ, φόλο κσι τάξεις ιίλικιών

δκήσισ στσνισνική σσεικόνισιι των σδικηράτων εσι σξιόσοινων

σνρσεμιφνρών σον σροκσλοόν κν κοινό σίσθημο

(σνδμωσοκτονίες,_ληστείες, κλνσές — δισμμήξεις)

Αδικήρστσ σον σφορνόν σκην σσράννμη είσοδο κσι σσμσμονή

στη_χώμσ

Σνχνότητσ εγκλημάτων σνά τόσν εγκλήμστνς

Πνσνστό εγκλημστικών περιπτώσεων σον εξιχνιάσηκσν στο

σόννλν των εγκλημάτων

Σόννλσ εμγσζομένων στη δηρόσισ σσφάλεισ

Αριθμός κοτνίκων σνό σστκνομικό, σνά σστκννμικό τμήμσ κσι

οκά περιοχή σσνννόρενσης

Ανσλνγίσ σστκκσρικών σνά δδδδ κσκοίκκκς — σκολογίσ

κσκσίκων οκά σστυκσμικό τμήμσ κσι σεριοχή σσκννόρεκσης

Κστά κεφσλή κσθσρές δσσάκες γισ σστνκομικές εσηρεσίες

Κσκσνομή πόρων γιο την σνκιμετώσιση της σσμσβσκικής

σκμσεμιφνμάς οκά τομείς (σ.χ. εγκλήμστσ βίσς, οικονομικά

εγκλήμστσ. νσρκκικικό, κμκλσίσ, κλοπές, τμομοκμστίσ)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στσιχεια αταχος (3ετίσ)

Αριθμός εισερχόρενων σστικών, εργοκικώκ κσι εμπορικών

δισφορών

Αριθμός εισεμχόμενκιν διοικητικών περιπτώσεων

λκνολικός χρόνος σοκ σπσιτείτσι γισ την εσίλοση σστικώκ,

εμσομικών, εργστικών, διοικηκικώκ εσι άλλων οποδέσεωκ

Μέσος χρόνος έκδοσης δικσσκικών σποφάσεωκ (διρηκοδικείσ,

Πρωτκδικείσ,_δφετείσ,_Αμειος_Πάγκς/Σνμβκόλικ_Επικμσττίσς)

Μέσος όμκς των οποθέσεωκ σνά δικσοτή (ποινικά, πολιτικά κσι

διοικητικό δικσστήμισ)

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοτιοιήθηκαν οι βάοεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ (Ιτρ //ννιννν.ιιΪ(5Ϊίύ5ιι/).



Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων Που ακυρώνοντιτι μετά από

έφεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων Που εσιλόονται με το σόσημα του

εξωδικαστικού συμβιβασμοό

Αξιοποίηση εναλλαιςτικών μεθόδων επίλυσιις διαφορών, πχ.

διαμεσολάβηπη

Στήριξη Των ατόμων Που χρήζουν Προστασίας αλλά λεν

διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσόνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων

Ποσοστό διεκττεραιουμένων Κατ’ έτος υποθέσεων έναντι

εκκρεμών (σε ετήσια ται συνολική βάση εκκρεμοτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για Τις οποίες

επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιρες οε χρήμα

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συστήμοτυς ανά κρατυόμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προτείνεται η παρακράτηση από

τον συμβολαιογράψο ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ως

εύλογης αμοιβής για την εργασία του για τη σύνταξη της εν λόγω

πράξης, άλλα και ως ένα επιπλέον κίνητρο για την ανάληψη εκ

μέρους των συμβολαιογράψων τέτοιων υποθέσεων.

2 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται αυξημένο ποσοστό

παρακράτησης εκ μέρους του συμβολαιογράψου ως εύλογης

αμοιβής για την εργασία του για τη σύνταξη των τραπεζικών

συμβολαίων, τις πράξεις που αψορούν στην εκκαθάριση

προβληματικών επιχειρήσεων, τις πράξεις που ακολουθούν τη

διαδικασία του αναγκαστικού και εκούσιου πλειστηριασμού και

στα διαμαρτυρικά.

3 Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να αρθεί η

αμψισβήτηση ως προς το ποιο δικαστικό συμβούλιο είναι κατά

περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιο να κρίνει για την παράταση ή την

άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, του

περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων και των περιουσιακών εν

γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), που λαμβάνει χώρα με

διάταξη των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, των

αναπληρωτών αυτών και των επίκουρων εισαγγελέων οικονομικού

εγκλήματος, οι οποίοι έχουν αυτοτελές δικαίωμα έκδοσης

διατάξεων δέσμευσης, ωστόσο ανήκουν και στους δύο βαθμούς

δικαιοδοσίας.

4 Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου από τους

Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων

(ΕΑΔΗΣΥ), στους αναψερόμενους στη διάταξη ψορείς, έτσι ώστε να

αξιοποιηθούν στο μέγιστο η εμπειρία και οι γνώσεις τους.



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

5 Προβλέπεται η θέσπιση της πιλοτικής λειτουργίας του

Προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Ρπίς Βυοπ) και η ρύθμιση

των βασικών όρων λειτουργίας του. Επίσης, ορίζεται το αντικείμενο

του προγράμματος, που είναι η αξιοποίηση της εψαρμογής

«Κομβίον Πανικού» (Ρπί Βυοπ), η οποία εγκαθίσταται στο

κινητό τηλέψωνο έξυπνης τεχνολογίας της δικαιούχου, ώστε η

τελευταία να μπορεί οποτεδήποτε να ειδοποιεί, κατά τρόπο

ασψαλή, την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση περιστατικών

ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, προσδιορίζονται ως δικαιούχοι

της εψαρμογής οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οι.

οποίες είτε απευθύνονται στις αστυνομικές αρχές, είτε

εξυπηρετούνται σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής

Γραμματείας Δημογραψικής και Οικογενειακής Πολιτικής και

Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.). Επιπρόσθετα, καθορίζονται ο

τρόπος λειτουργίας της εψαρμογής, τα χωρικά και χρονικά όρια της

πιλοτικής υλοποίησης του προγράμματος και οι αρμόδιοι ψορείς

για την αξιολόγησή του, ενόψει της καθολικής εψαρμογής του.

Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση των κανονιστικών

αποψάσεων, με τις οποίες εξειδικεύονται οι κατηγορίες των

δικαιούχων προσώπων και οι προϋποθέσεις εγγραψής αυτών στην

εΦαρμογή και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την

υλοποίηση του προγράμματος.

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση

χρόνου
Χ

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα / Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο Χ Χ

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ Χ



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα Ι έως 3: Ρυθμίζονται ζητήματα κατανομής αναλογικών δικαιωμάτων από Κρατικά συμβόλαια και

συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων και καθορισμού αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου

για την παράταση ή την άρση διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.

Άρθρο 4: Ρυθμίζονται τα ζητήματα άσκησης διδακτικού έργου από τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας

Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Άρθρο 5: Ενίσχυση της προσβασιμότητας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας σε υπηρεσίες προστασίας και

υποστήριξης και τόνωση της προστασίας τους.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝ[ΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /

ι προετοιμασία

Υποδομή /

ΓΙΑ ΤΗΝ
εξοπλισμός

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσλήψεις /

ΤΗΣ
κινητικότητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Εντ μέρωση

εκπαίδευση

ΚΟΣΤΟΣ
εμπλεκομένων

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Άλλο

Ι Στήριξη και

Ι
λειτουργία

ΓΙΑ ΤΗ
διαχείρισης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Διαχείριση

& ΑΠΟΔΟΣΗ
αλλαγών κατά

ΤΗΣ
την εκτέλεση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Κόστος

συμμετοχής

στη νέα

ρύθμιση

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών
Χ Χ Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
Χ Χ

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
Χ Χ

διαχείριση κινδύνων

Άλλο



Ι

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός Χ

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
Χ

αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική

Χ
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών

πρακτικών κατά
Χ

την υλοπο [ηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών Χ

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα Ι έως 5: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

Άρθρο 6: Εντοπίζεται ο κίνδυνος της εσψαλμένης ή πλημμελούς χρήσης της εψαρμογής «Κομβίον Πανικού»

(ΡΒπί Βυοπ) από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα, ο οποίος Θα αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα οργανωτικά και

λειτουργικά μέτρα, ώστε η εψαρμογή να είναι εύχρηστη και ψιλική προς τον χρήστη και να επιτελεί τον

επιδιωκόμενο σκοπό της.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

- Παρ. Ι άρθρου 2 (σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου)

- Παρ. Ι άρθρου 4 (γενική αρχή της ισότητας)

- Παρ. Ι άρθρου 5 (συμμετοχή στην οικονομική ζωή της Χώρας)

- Παρ. 2 άρθρου 5 (προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας)

- Παρ. Ι άρθρου 22 (προστασία της εργασίας από το Κράτος)

- Παρ. Ι άρθρου 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους)

- Άρθρο 21 (προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας)

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

______________________________________

Κανονισμός

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία

Π Ευρωπαϊκού
ΔικαστηρίΟ υ
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή

ΙΙ διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενη ς ρύμιση ς Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο .

Άρθρο 116 ν.2830/2000

Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων
Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων

από κρατικά συμβόλαια - από Κρατικά συμβόλαια.

Αντικατάσταση άρθρου 116 ν.

2830/2000

Τα αναλογικά δικαιώματα του

Το άρθρο 116 του ν. 2830/2000 (Α’96)
συμβολαιογράψου τα οποία προέρχονται

αντικαθίσταται ως εξής:
από τη σύνταξη συμβολαίων, πράξεων ή
εκθέσεων των προσώπων που

«Αρθρο 116
αναψέρονται στο άρθρο 115 αποδίδονται

στο Ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον



Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων

από Κρατικά συμβόλαια

Από τα αναλογικά δικαιώματα του

συμβολαιογράψου τα οποία

προέρχονται από τη σύνταξη

συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων

των προσώπων που αναψέρονται στο

άρθρο 115, ο συμβολαιογράψος που

τα συντάσσει παρακρατεί ποσοστό

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και

αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στο

ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον

εντεταλμένο συμβολαιογράψο,

προκειμένου να διανεμηθεί σύμψωνα

με το άρθρο 120.».

Άρθρο 2

Συμβόλαια τραπεζών και

προβληματικών επιχειρήσεων —

Διαμαρτυρικά -Τροποποίηση άρθρου

117 ν. 2830/2000

Οι παρ. 1, 3,4 και 5 του άρθρου 117 του

ν. 2830/2000 (Α’96) τροποποιούνται ως

προς τα ποσοστά επί των αναλογικών

δικαιωμάτων που κατατίθενται και

παρακρατούνται, επέρχονται

νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο

117 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 117

Συμβόλαια τραπεζών και

προβληματικών επιχειρήσεων -

Διαμαρτυρικά

1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή
αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες

λειτουργούν ή συμβάλλονται στην

Ελλάδα, πλην εκείνων που

αναψέρονται στο άρθρο 115, ο

συμβολαιογράψος που τα συντάσσει

καταθέτει το ογδόντα τοις εκατό (80%)

των αναλογικών δικαιωμάτων στο

ταμείο του οικείου

εντεταλμένο Συμβολαιογράψο και

διανέμονται σύμψωνα με τα όσα

αναψέρονται στο άρθρο 120, αψού

προηγουμένως αψαιρεθούν οι εισψορές

υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ.

που βαρύνουν το συμβολαιογράψο που

συνέταξε το συμβόλαιο, την πράξη ή την

έκθεση και καταβάλλονται στα

αντίστοιχα Ταμεία.

Άρθρο 117 ν.2830/2000

Συμβόλαια τραπεζών και

προβληματικών επιχειρήσεων -

Διαμαρτυρικά.

1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή
αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες

λειτουργούν ή συμβάλλονται στην

Ελλάδα, πλην εκείνων που αναψέρονται

στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράψος που

τα συντάσσει καταθέτει το 68% των

αναλογικών δικαιωμάτων στο Ταμείο του

οικείου Συμβολαιογραψικού Συλλόγου ή
στον εντεταλμένο συμβολαιογράψο,

προκειμένου αυτά να διανεμηθούν

σύμψωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο

120, το 25% στο Ταμείο Ασψάλισης

Συμβολαιογράψων (Τ.Α.Σ.) από τα οποία

10% για τον κλάδο Πρόνοιας, 15%

για τον κλάδο Υγείας και παρακρατεί το

υπόλοιπο 7%. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει

το συμβολαιογράψο και για τα

συμβόλαια στα

οποία συμβαλλόμενες είναι θυγατρικές

εταιρίες των Τραπεζών του εδαψίου α’ ή
εταιρίες κατά τη σύσταση, τροποποίηση,



Συ μβολαιογραψικού Συλλόγου ή στον

εντεταλμένο συμβολαιογράψο,

προκειμένου αυτά να διανεμηθούν

σύμψωνα με το άρθρο 120, και

παρακρατεί το υπόλοιπο είκοσι τοις

εκατό (20%).

Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τον

συμβολαιογράψο καιγιατα συμβόλαια

στα οποία συμβαλλόμενες είναι

Ουγατρικές εταιρίες των Τραπεζών του

πρώτου εδαψίου ή εταιρίες κατά τη

σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή
συγχώνευση των οποίων μετέχουν οι

πιο πάνω Τράπεζες ή θυγατρικές

εταιρίες των εν λόγω Τραπεζών.

2. Η Παρ. Ι εψαρμόζεται και ως προς τις

πράξεις που αψορούν την εκκαθάριση

προβληματικών επιχειρήσεων

σύμψωνα με τον ισχύοντα νόμο, αν

εκκαθαριστής ή υπό εκκαθάριση

επιχείρηση ή αγοραστής είναι

πρόσωπο από τα αναψερόμενα στην

ίδια παράγραψο.

3. Η παρ. Ι εΦαρμόζεται και ως προς τις

πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία

του αναγκαστικού, εκούσιου ή
δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η

περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η

πράξη παράδοσης πράγματος και η

εξόψληση πλειστηριάσματος, αν

επισπεύδων ή αιτών ή συνεχίζων ή καθ’

ου είναι πρόσωπο από τα

αναψερόμενα στις προηγούμενες

παραγράψους.

Στην περίπτωση του προηγούμενου

εδαψίου ο συμβολαιογράψος από τα

αναλογικά δικαιώματα έχει υποχρέωση

να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου

Συμβολαιογραψικού Συλλόγου ή στον

εντεταλμένο συμβολαιογράψο το

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), και

παρακρατεί το υπόλοιπο εικοσιπέντε

τοις εκατό (25%). Κατά τα λοιπά ισχύει

το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1.

μετατροπή ή συγχώνευση των οποίων

μετέχουν οι πιο πάνω Τράπεζες ή
θυγατρικές εταιρίες των εν λόγω

Τραπεζών.

2. Η διάταξη της παραγράψου Ι του

παρόντος εψαρμόζεται και ως προς τις

πράξεις που αψορούν την εκκαθάριση

προβληματικών επιχειρήσεων σύ μψωνα

με τον ισχύοντα νόμο, αν εκκαθαριστής ή
υπό εκκαθάριση επιχείρηση ή αγοραστής

είναι πρόσωπο από τα αναψερόμενα

στην ίδια παράγραψο.

3. Η διάταξη της παραγράψου Ι του

παρόντος εψαρμόζεται και ως προς τις

πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία

του αναγκαστικού, εκούσιου ή
δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η

περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η

πράξη παράδοσης πράγματος και η

εξόψληση πλειστηριάσματος, αν

επισπεύδων ή αιτών ή συνεχίζων ή καθ’

ου είναι πρόσωπο από τα

αναψερόμενα στις προηγούμενες

παραγράψους. Στην περίπτωση του

προηγούμενου εδαψίου αυτής της

παραγράψου ο συμβολαιογράψος από τα

αναλογικά δικαιώματα έχει υποχρέωση

να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου

Συμβολαιογραψικού Συλλόγου ή στον

εντεταλμένο συμβολαιογράψο το 60%,

στο Τ.Α.Σ. το 25%, από τα οποία το 10%

υπέρ του

κλάδου Πρόνοιας και το 15% υπέρ του

κλάδου Υγείας και παρακρατεί το

υπόλοιπο 15%. Κατά τα λοιπά ισχύοντα

όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάψιο της

παραγράψου Ι.

4. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά

που ο συμβολαιογράψος συντάσσει κατά

μήνα, ανεξάρτητα από την Τράπεζα που

αυτά προέρχονται, ισχύουν τα ακόλουθα:

2-1-



4. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά

που ο συμβολαιογρά4ος συντάσσει

κατά μήνα, ανεξάρτητα από την

Τράπεζα από την οποία αυτά

προέρχονται, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. στα πρώτα εκατό (100)

διαμαρτυρικά κρατεί για τον εαυτό του

το 75% των δικαιωμάτων και αποδίδει

το υπόλοιπο 25% στο Ταμείο του

σικείου Συμβολαιογραψικού Συλλόγου

ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράψο,

β. στα επόμενα εκατό (100), κραΤεί για

τον εαυτό του το πενήντα τοις εκατό

(50%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το

υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) στο

Ταμείο του οικείου

Συμβολαιογραψικού Συλλόγου ή στον

εντεταλμένο συμβολαιογράψο,

γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα

(201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό

του ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό

(25%) και από το υπόλοιπο αποδίδει το

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον

Σύλλογο.

5. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί

ο συμβολαιογράψος από τη σύνταξη

των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 δεν

μπορεί να υπερβεί κατ’ έτος, για όσους

συμβολαιογράψους έχουν την έδρα

τους στις περιψέρειες ειρηνοδικείων

που υπάγονται στα Πρωτοδικεία

Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,

το διπλάσιο του ποσού της ανώτατης

σύνταξης που χορηγεί ετησίως σε

συμβολαιογράψουςτο Ταμείο Νομικών

και για τους συμβολαιογράψους που

υπηρετούν στις περιψέρειες των

λοιπών ειρηνοδικείων της χώρας, το

αντίστοιχο του ετήσιου εισοδήματος

της πιο πάνω σύνταξης.

Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό

που παρακρατεί ο συμβολαιογράψος

από τη σύνταξη των συμβολαίων των

παρ. 1, 2 και 3 αποδίδονται

υποχρεωτικά στο Ταμείο του οικείου

α. στα πρώτα εκατό (100) διαμαρτυρικά

κρατεί για τον εαυτό του το 75%

των δικαιωμάτων και το υπόλοιπο 25%

αποδίδει στο Τ.Α.Σ.,

β. στα επόμενα εκατό (100), κρατεί. για

τον εαυτό του το 50% των δικαιωμάτων

και από το υπόλοιπο 50% αποδίδει το

25% στο

Συμβολαιογραψικό Σύλλογο ή στον

οριζόμενο κατά ειρηνοδικειακή

περιψέρεια συμβολαιογράψο και 25%

στο Ταμείο Ασψάλισης

Συ μβολαιογράψων, το οποίο επιμερίζεται

στον κλάδο Πρόνοιας κατά 10% στον

κλάδο Υγείας κατά 15%,

γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα

(201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό του

ποσοστό 10% και από το υπόλοιπο

αποδίδει το 70% στο Σύλλογο ή στον

οριζόμενο κατά ειρηνοδικειακή

περιψέρεια συμβολαιογράψο και το 20%

στο Ταμείο Ασψάλισης

Συ μβολαιογράψων, το οποίο κατανέμεται

ισομερώς ανά 10% στους κλάδους

Πρόνοιας και Υγείας.

5. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί. ο

συμβολαιογράψος από τη σύνταξη των

συμβολαί.ων των παραγράψων 1, 2 και 3

του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να

υπερβεί κατ’ έτος, για όσους

συμβολαιογράψους έχουν την έδρα τους

στις περιψέρειες ειρηνοδικείων που

υπάγονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών,

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το διπλάσιο

του ποσού της ανώτατης σύνταξης που

χορηγεί ετησίως σε συμβολαιογράψους

το Ταμείο Νομικών και για τους

συμβολαιογράψους που υπηρετούν στις

περιψέρειες των λοιπών

22—



Συμβολαιογραψικού Συλλόγου ή τον

εντεταλμένο συμβολαιογράψο, στην

περίπτωση που υπερβαίνουν τα όρια

του προηγούμενου εδαψίου,

προκειμένου και αυτά να διανεμηθούν

σύμψωνα με το άρθρο 120.».

Άρθρο 3

Καθορισμός αρμοδιότητας

δικαστικού συμβουλίου για την

παράταση ή την άρση διάταξης

δέσμευσης του εισαγγελέα

οικονομικού εγκλήματος και

καθιέρωση της υποχρέωσης

ενημέρωσης των αρμοδίων ψορέων

και οργανισμών για την

αρχειοθέτηση ποινικών δικογραψιών

- Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου

36 ν. 4620/2019

Το πρώτο εδάψιο των παρ. 2 και 3 του

άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96)

τροποποιούνται ως προς το αρμόδιο

συμβούλιο για την παράταση ή την

άρση της δέσμευσης τραπεζικών

λογαριασμών, περιεχομένου

τραπεζικών θυρίδων και

περιουσιακών εν γένει στοιχείων

(κινητών και ακινήτων), προς τον

σκοπό διασψάλισης των

συμψερόντων του Δημοσίου, στο

Τρίτο εδάψιο της παρ. 3 προστίθεται η

ειρηνοδικείων της χώρας, το αντίστοιχο

του ετήσιου εισοδήματος της πιο πάνω

σύνταξης.

Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό του

7% που ο συμβολαιογράψος εισπράπει

για τη συγκεκριμένη αιτία από μία ή
περισσότερες πράξεις αποδίδονται

υποχρεωτικά στο Ταμείο του οικείου

Συ μβολαιογραψικού

Συλλόγου ή τον εντεταλμένο

συμβολαιογράψο, στην περίπτωση που

υπερβαίνουν τα όρια του προηγούμενου

εδαψίου, προκειμένου και αυτά να

διανεμηθούν σύμψωνα με τα όσα

ορίζονται στο άρθρο 120 του παρόντος.

Παρ. 2 και 3 του άρθρου 36 του ν.

4620/20 19

2. Οι εισαγγελείς του άρθρου 33, όταν

διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για

τη διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της

αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα

να προβαίνουν, με αιτιολογημένη

διάταξή τους, σε δεσμεύσεις τραπεζικών

λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών

θυρίδων και περιουσιακών εν γένει

στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς

τον σκοπό διασψάλισης των

συμψερόντων του Δημοσίου, για χρονικό

διάστημα μέχρι εννέα (9) μηνών που

μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του

αρμόδιου συμβουλίου κατ’ ανώτατο όριο

για άλλους εννέα (9) μήνες, λόγω

δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της

διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω,

προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη

εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του

καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο

να αναψέρει συγκεκριμένο λογαριασμό,

τίτλο, χρη ματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα,

κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η



υποχρέωση Ενημέρωσης των

αρμοδίων ψορέων και Οργανισμών για

την αρχειοθέτηση ποινικών

δικογραψιών και οι παρ. 2 και 3

διαμορψώνονται ως εξής:

«2. Οι εισαγγελείς του άρθρου 33,

όταν διενεργούν προκαταρκτική

εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης

εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους,

έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν,

με αιτιολογημένη διάταξή τους, σε

δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών,

περιεχομένου τραπεζικών θυ ρίδων

και ιτεριουσιακών εν γένει στοιχείων

(κινητών και ακινήτων), προς τον

σκοπό διασψάλισης των

συμψερόντων του Δημοσίου, για

χρονικό διάστημα μέχρι εννέα (9)

μηνών που μπορεί να παρατείνεται με

βούλευμα του συμβουλίου εψετών,

εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από

εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή
τον αναπληρωτή του ή του

συμβουλίου πλημμελειοδικών, εάν η

διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο

εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος,

κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα

(9) μήνες, λόγω δικαιολογημένης μη

ολοκλήρωσης της διενεργούμενης,

κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτικής

εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς

προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή
τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να

αναψέρει συγκεκριμένο λογαριασμό,

τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν,

θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό

στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη

χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης

γνωστοποίησης της διάταξης στον

οργανισμό ή την υπηρεσία προς την

οποία απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης

γνωστοποίησης της διάταξης της

παρούσας προς τους αρμόδιους

οργανισμούς και υπηρεσίες, λογίζεται

δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή

της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της

διάταξης στον οργανισμό ή την υπηρεσία

προς την οποία απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης

γνωστοποίησης της διάταξης της

παρούσας προς τους αρμόδιους

οργανισμούς και υπηρεσίες, λογίζεται η

ημέρα που γνωστοποιείται με

οποιονδήποτε πρόσψορο τρόπο, ιδίως δε

τηλεομο ιοτυπικά ή με ηλεκτρονική

αλληλογραψία, η διάταξη στην Τράπεζα

της Ελλάδος και την Επιτροπή

Κεψαλαιαγοράς, οι οποίες οψείλουν να

ενημερώνουν αμελλητί τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που

λειτουργούν στην ημεδαπή. Σε

περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου

ή αεροσκάψους, η δέσμευση επιδίδεται

στον αρμόδιο υποθηκοψύλακα ή
προϊστάμενο του κτηματολογικού

γραψείου ή στον οικείο λιμενάρχη ή στην

υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι

οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια

ημέρα σε σχετική σημείωση στα

τηρούμενα από αυτούς βιβλία και

ακολούθως να αρχειοθετήσουν το

έγγραψο που τους επιδόθηκε. Με τον ίδιο

τρόπο, η διάταξη γνωστοποιείται στην

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η

οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα

σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα

διασψάλισης.

3. Η κατά την παρ. 2 διάταξη επιδίδεται

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών

στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι

μπορούν να προσψύγουν, με αίτησή

τους, προς το αρμόδιο συμβούλιο και να

ζητήσουν την άρση της, εντός προθεσμίας

τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν

αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή
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η ημέρα που γνωστοποιείται με

οποιονδήποτε πρόσψορο τρόπο, ιδίως

δε τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική

αλληλογραψία, η διάταξη στην

Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή

Κεψαλαιαγοράς, οι οποίες οψείλουν

να ενημερώνουν αμελλητί τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που

λειτουργούν στην ημεδαπή. Σε

περίπτωση δέσμευσης ακινήτου,

πλοίου ή αεροσκάψους, η δέσμευση

επιδίδεται στον αρμόδιο

υποθηκοψύλακα ή προϊστάμενο του

κτηματολογικού γραψείου ή στον

οικείο λιμενάρχη ή στην υπηρεσία

πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι

υποχρεούνται να προβούν την ίδια

ημέρα σε σχετική σημείωση στα

τηρούμενα από αυτούς βιβλία και

ακολούθως να αρχειοθετήσουν το

έγγραψο που τους επιδόθηκε. Με τον

ίδιο τρόπο, η διάταξη γνωστοποιείται

στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να

λαμβάνει όλα τα σύμψωνα με τις

κείμενες διατάξεις μέτρα

διασψάλισης.

3. Η κατά την παρ. 2 διάταξη

επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι

(20) ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο,

οι οποίοι μπορούν να ττροσψύγουν, με

αίτησή τους, προς το συμβούλιο

εψετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί

από εισαγγελέα οικονομικού

εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή
το συμβούλιο πλημμελειοδικών, εάν η

διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο

εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος,

και να ζητήσουν την άρση της, εντός

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η

οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή

της. Η διάταξη ή το βούλευμα

ανακαλούνται ή τροποποιούνται αν

προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το

πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης:

το βούλευμα ανακαλούνται ή
τροποποιούνται αν προκύψουν νέα

στοιχεία. Μετά το πέρας της

προκαταρκτικής εξέτασης: α) στην

περίπτωση που παραγγέλλεται από

εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος

άσκηση ποινικής δίωξης, εψαρμόζονται

οι διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση

αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραψίας,

η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως.

2



α) στην περίπτωση που

παραγγέλλεται από εισαγγελέα

οικονομικού εγκλήματος άσκηση

ποινικής δίωξης, εψαρμόζονται οι

διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση

αρχειοθέτησης της ποινικής

δικογραψίας, η δέσμευση αίρεται

αυτοδικαίως και ενημερώνονται

σχετικά οι οργανισμοί και οι

υπηρεσίες στις οποίες είχε

γνωστοποιηθεί η διάταξη της παρ. 2.».

Άρθρο 4

Άσκηση διδακτικού έργου από τον

Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα

μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)- Τροποποίηση

παρ. 2 άρθρου 349

ν. 4412/2016

Στην Παρ. 2 του άρθρου 349 του ν.

4412/2016 (Α’ 147) Προστίθεται νέο

δεύτερο εδάψιο ως προς τη

δυνατότητα άσκησης διδακτικού

έργου και σχετικών υπηρεσιών ή
έργου από τους Συμβούλους και τα

μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων

Συμβάσεων, ύστερα από έγκριση του

Προέδρου της Ενιαίας Αρχής

Δημόσιων Συμβάσεων και η παρ. 2 του

άρθρου 349 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 349

Λειτουργική ανεξαρτησία

2. 0 Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα

μέλη της Αρχής είναι πλήρους και

αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν

δε, για τον λόγο αυτό, σε αναστολή

άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή
έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού

λειτουργήματος, ή οποιασδήποτε

Παρ. 2 του άρθρου 349 του ν. 4412/2016

2. 0 Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη

της Αρχής είναι πλήρους και

αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε,

για τον λόγο αυτόν, σε αναστολή άσκησης

οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου

δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος,

συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του

εταίρου δικηγορικής εταιρείας, ή
οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής

δραστηριότητας. Ο Πρόεδρος, οι

Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής, αν

κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα,

έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα κατά

την έννοια της περ. α’ της παρ. Ι του

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της

θητείας τους, από την υποχρέωση

άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.



άλλης επαγγελματικής

δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση, σι

Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής

δύνανται να ασκούν διδακτικό έργο σε

Α.Ε.Ι., καθώς και να Παρέχουν

υπηρεσίες ή έργο, προς μη

κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία

εκπαιδευτικού σκοπού, ύστερα από

έγκριση του Προέδρου της Ενιαίας

Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων. Ο

Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη

της Αρχής, αν κατέχουν, με

οποιαδήποτε ιδιότητα, έμμισθη θέση

στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια

της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14

του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της

θητείας τους, από την υποχρέωση

άσκησης των καθηκόντων της θέσης

τους.».

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμοδια Υπουργεια —

αξιολογου μενης , , Αντικειμενο συναρμοδιοτητας
ρύθμισης

Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις

Άρθρα Ι έως 3 Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων,

Άρθρο 4 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,

Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Εσωτερικών
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Αριθ. 276 / 17 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι7ης Απρίλιου 2019 για
την τροποποίηση της απόφασης - Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους Τρίτων
χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού
Μητρώου (ΕίΞΉ1), και για την αντικατάσταση της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ε 151) και λοιπές ρυθμίσεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους συμβολαιογράφους και
ειδικότερα επανακαθορ ίζονται τα ποσοστά των αναλογικών δικαιιο μάτων από
συγκεκριμένες συμβολαιογραφικές πράξεις (κρατικά συμβόλαια, συμβόλαια
τραπεζών κ.λπ.), τα οποία παρακρατούν οι συμβολαιογράφοι ως αμοιβή καθώς
και εκείνα που αποδίδονται στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους ή στον
εντεταλμένο συμβολαιογράφο για διανομή σύμφωνα με το άρθρο 120 του
Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000).

2. Εξειδικεύεται το δικαστικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την
παράταση με βούλευμα ή την άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών,
περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει. στοιχείων, που
λαμβάνουν χώρα με διάταξη του εισαγγελέα ή του επίκουρου εισαγγελέα
οικονομικού εγκλήματος [άρθρο 36 του ν.4620!2019 (Νέος Κώδικας Ποινικής
Δικονομίας)].

3. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, στους Συμβούλους και στα μέλη της Ενιαίας
Αρχής Δημοσίων Συμβάσειον (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), να ασκούν διδακτικό έργο σε
Α.Ε.Ι. και να Παρέχουν υπηρεσίες ή έργο προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή
σωματεία εκπαιδευτικού σκοπού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (άρθρο 349 του
ν.44 12/2016).

4.α. Θεσπίζεται η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος αξιοποίησης της
ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Ριύ Βυοπ), ρυθμίζονται οι
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β ασικοί όροι λειτουργίας της και προβλέπονται σι δικαιούχοι και η χρονική
διάρκεια ισχύος της εφαρμογής.
β. Συστήνεται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ. Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Ριύε
ΒυΊοιι), στην οποία καταχωρούνται, κρυπτογραφημένα, οι απαραίτητες
εξατομικευμένες Πληροφορίες του εγγεγραμμένου στην εφαρμογή προσώπου
για τον σκοπό της εφαρμογής.
γ. ΠαρατίΟενται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις σε σχέση με τη λειτουργία του
προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Ρπίε ΒυΊοπ) και παρέχεται η δυνατότητα
χωρικής ή χρονικής επέκτασης καθώς και της καθολικής εφαρμογής του
προγράμματος και μετά το πέρας της πιλοτικής του λειτουργίας.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη από την κάλυψη του κόστους οργάνωσης και
λειτουργίας του προγράμματος ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού».

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ3
16.11.2022 18:40

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου

«Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι7ης Απρίλιου 2019 για

την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου

όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων
χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού

Μητρώου (ΕίΚ1), και για την αντικατάσταση της απόφασης

2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ι 151) και λοιπές ρυθμίσεις του

Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προκαλείται, σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη από την κάλυψη του κόστους οργάνωσης

και λειτουργίας του προγράμματος ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού»,

η οποία Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις αυτού.

λΟήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠ(ΑΙΟΣΥΝΗΣ

ίΗίΤί)Ί
ςιιιΞτοτΑΙκουκΛ

ΚΟΝΤΑΝΤ1Νί ΤΡ

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ

ΓροποΕΙ.Ί1Κ_ Συμβολαιογράφοι. ΕΑΔΗΣΥ ιλπ.
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