
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέ�διο νο� μου του Υπουργέι�ου Δικαιοσυ� νης

«Ενσωμα� τωση  στην  έλληνικη�  νομοθέσι�α  των  Οδηγιω� ν  (ΕΕ)  2016/800,
2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κυ� ρωση του Μνημονι�ου
Διοικητικη� ς  Συνέργασι�αςμέταξυ�  του  Υπουργέι�ου  Δικαιοσυ� νης  της
Ελληνικη� ς  Δημοκρατι�ας  και  του  Υπουργέι�ου  Δικαιοσυ� νης  και  Δημο� σιας
Τα� ξέως της Κυπριακη� ς Δημοκρατι�ας, τροποποιη� σέις του ν.3663/2008 (Α΄
99) προς έφαρμογη�  του Κανονισμου�  (ΕΕ) 2018/1727 και α� λλές διατα� ξέις»

ΘΕΜΑ  «Απαλοιφη�   του   Εγκλη� ματος   του  α� ρθρου  168  παρ.3   απο�  τις
έξαιρέ�σέις  της  υφ΄ο� ρον  παραγραφη� ς   της παραγρα� φου 5 πέρ.  α του
α� ρθρου 63 του Νομοσχέδι�ου» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Μέ το α� ρθρο 64 έισα� γέται ρυ� θμιση για την υπο�  ο� ρο παραγραφη�  και μη
έκτέ�λέση ποινω� ν φυλα� κισης δια� ρκέιας μέ�χρι έ�ξι (6) μηνω� ν η�  χρηματικω� ν
ποινω� ν η�  ποινω� ν παροχη� ς κοινωφέλου� ς έργασι�ας, που έ�χουν έπιβληθέι� ως
κυ� ριές ποινέ�ς μέ αποφα� σέις, οι οποι�ές δέν έ�χουν καταστέι�  αμέτα� κλητές,
έφο� σον οι ποινέ�ς αυτέ�ς δέν έ�χουν έκτιθέι� μέ οποιονδη� ποτέ τρο� πο μέ�χρι τη
δημοσι�έυση του νο� μου.

Η  δια� ταξη  αφορα�  μικρέ�ς  πλημμέληματικέ�ς  ποινέ�ς,  οι  οποι�ές  δέν  έ�χουν
έκτιθέι�  και  σκοπέι�  στην  έκκαθα� ριση  του  αρχέι�ου  των  μέγα� λων
έισαγγέλιω� ν απο�  μέγα� λο αριθμο�  ανέκτέ�λέστων ποινω� ν η� σσονος απαξι�ας
και  την  έπικέ�ντρωση  των  διωκτικω� ν  αρχω� ν  στην  έκτέ�λέση  ποινω� ν
βαρυ� τέρης έγκληματικο� τητας. 

Στις  έξαιρέ�σέις  απο�   την  παραγραφη�  που  τι�θένται  στην παρ. 5 α) του
α� ρθρου  63 πέριλαμβα� νέται και έκέι�νη  του  168 παρ. 3 ΠΚ  κατα�   την
οποι�α  « Όποιος έισέ�ρχέται παρα� νομα σέ χω� ρο που χρησιμοποιέι�ται απο�
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υπα� λληλο πλέιστηριασμου�  κατα�  τη διαδικασι�α αναγκαστικη� ς έκτέ�λέσης η�
παραμέ�νέι  στον  χω� ρο  αυτο�  παρα�  τη  θέ�ληση  του  υπαλλη� λου  του
πλέιστηριασμου�  που  τον  χρησιμοποιέι�,  και  προκαλέι�  έ�τσι  διακοπη�  η�
διατα� ραξη  της  ομαλη� ς  διέξαγωγη� ς  του  πλέιστηριασμου�  τιμωρέι�ται  μέ
φυλα� κιση μέ�χρι ένο� ς (1) έ�τους η�  μέ χρηματικη�  ποινη� . Μέ φυλα� κιση έ�ως έ�ξι
(6)  μηνω� ν  τιμωρέι�ται  ο� ποιος  παρα� νομα  έισέ�ρχέται  η�  παραμέ�νέι  στον
προαναφέρο� μένο  χω� ρο  κατα�  τον  χρο� νο  μη  διέξαγωγη� ς  του
πλέιστηριασμου�  μέ σκοπο�  την παρακω� λυση αυτου� ». 

Οι  πρα� ξέις   αυτέ�ς δέν  βαρυ� νονται μέ έ�ντονη  κοινωνικη�   απαξι�α, ω� στέ  να
δικαιολογέι�ται   η   έξαι�ρέση�   τους   απο�   την   υφ΄  ο� ρο   παραγραφη� .
Πέραιτέ�ρω, η έξαι�ρέση�  τους απο�  την υφ΄ ο� ρο παραγραφη�  έι�ναι δυνατο�  να
έκληφθέι�  απο�  την  κοινωνι�α  των  πολιτω� ν  ως  έκδικητικη�  δια� ταξη.  Και
του� το  διο� τι   η  τυποποι�ηση  της  συμπέριφορα� ς  αυτη� ς  ως  ιδιωνυ� μου
έγκλη� ματος   στον ποινικο�  κω� δικα, έ�γινέ  απο�  την  Κυβέ�ρνηση ΣΥΡΙΖΑ για
την  τρομοκρα� τηση  των  πολιτικω� ν  της  αντιπα� λων   αγωνιστω� ν  του
κινη� ματος κατα�   των  πλέιστηριασμω� ν. 

Προτέι�νέται   η   αναδιατυ� πωση   της   δια� ταξης   μέ   απα� λέιψη   του
έγκλη� ματος του   α� ρθρου 168§3 ΠΚ  απο�   τις  έξαιρέ�σέις  της  υφ΄ ο� ρον
παραγραφη� ς  της παραγρα� φου 5α του α� ρθρου 63 ως  έξη� ς: 

«5.  Η  κατα�  τα  ανωτέ�ρω  παραγραφη�  του  αξιο� ποινου  και  η  παυ� ση  της
ποινικη� ς δι�ωξης, δέν ισχυ� έι για τα πλημμέλη� ματα, που προβλέ�πονται και
τιμωρου� νται απο�  τις έξη� ς διατα� ξέις:

α) των α� ρθρων 82Α, 142, 155, 158 παρ. 2, 160, 163, 166 παρ. 1, , 173 παρ.
1, 175, 178, 183, 184 παρ. 1, 221 παρ. 2 έδα� φιο πρω� το, 230, 285 παρ. 4
πέρ. α', 304Α παρ. 1 έδα� φιο δέυ� τέρο, 337 παρ. 1, 358 του Π.Κ. και 377 Π.Κ.
για τις πέριπτω� σέις αγορα� ς έμπορέυμα� των μέ πι�στωση

Τροπολογι�α - Προσθη� κη

Αρθρο 63 

Παρα� γραφος 5 

«5.  Η  κατα�  τα  ανωτέ�ρω  παραγραφη�  του  αξιο� ποινου  και  η  παυ� ση  της
ποινικη� ς δι�ωξης, δέν ισχυ� έι για τα πλημμέλη� ματα, που προβλέ�πονται και
τιμωρου� νται απο�  τις έξη� ς διατα� ξέις:

α) των α� ρθρων 82Α, 142, 155, 158 παρ. 2, 160, 163, 166 παρ. 1, , 173 παρ.
1, 175, 178, 183, 184 παρ. 1, 221 παρ. 2 έδα� φιο πρω� το, 230, 285 παρ. 4
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πέρ. α', 304Α παρ. 1 έδα� φιο δέυ� τέρο, 337 παρ. 1, 358 του Π.Κ. και 377 Π.Κ.
για τις πέριπτω� σέις αγορα� ς έμπορέυμα� των μέ πι�στωση» 

20 ΜαιDου 2020 

Οι  προτέι�νοντές  Βουλέυτέ�ς
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