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' Αρθρο 8

Συνδικαλιστικοί πόροι.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 
1264/1982 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ε

ξής:
»Η καθοριζόμενη να παρακρατείται συνδρομή 

καθώς και ο τρόπος κατανομής της μεταξύ των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των βαθμών, 
καθορίζεται από τις οικείες γενικές συνελεύσεις 
ή τα διοικητικά συμβούλια, κατά τους ορισμούς 
των καταστατικών. Για την παρακράτηση της συν
δρομής απαιτείται η κατάθεση έγγραφης, θετι
κής δηλώσεως του μισθωτού στον εργοδότη, ε
λεύθερα ανακαλουμένης. Η απόδοση των παρα- 
κρατούμενων από τον εργοδότη συνδρομών θα 
γίνεται στο πρωτοβάθμιο επιχειρησιακό σωμα
τείο, που θα έχει και την ευθύνη της κατανομής 
τους».

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 
1264/1982 καταργείται. ι

Άρθρο 9.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσί
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νόμος 1916 της 28/28.12.90. Για την προστα
σία της κοινωνίας από το οργανωμένο  
έγκλημα .- (Α' 187).

ΚΕΦΑλΑΙΟ Α'

Άρθρο 1.

1. ' Οποιος συγκροτεί ή συμμετέχει σε οργά
νωση ή ομάδα δύο ή περισσότερων προσώπων με 
σκοπό τη διάπραξη κατ' εξακολούθηση ή σωρευ- 
τικά:

α. ανθρωποκτονίας,
β. επικίνδυνης ή βαρείας σωματικής βλάβης με 

τη χρήση όπλου ή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υ
λών,

γ. αρπαγής ή παράνομης κατακράτησης προ
σώπων ή κατάληψης συγκοινωνιακού μέσου, εν
τός του οποίου βρίσκονται πρόσωπα, με σκοπό τη 
χρησιμοποίηση των προσώπων αυτών ως ομήρων 
ή την καταβολή λίτρων ή τον εξαναγκασμό της 
αρχής σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή πράξεως ή 
τον εκφοβισμό του κοινού.

δ. εγκλημάτων που περιλαμβάνονται στο νόμο 
«περί προλήψεως και καταστολής πράξεων κατά 
της ασφαλείας της αεροπλοϊας».

ε. εγκλημάτων που τελούνται με τη χρήση βομ
βών ή χειροβομβίδων ή ρουκετών ή πυροβόλων 
όπλων ή άλλων εκρηκτικών η εμπρηστικών υλών ή 
παγιδευμένων πραγμάτων ή χημικών ή βιολογικών 
υλών, εφ ' όσον με την πράξη αυτήν τίθεται σε 
κίνδυνο πρόσωπο ή πράγμα, 

ζ. παράνομης κατακράτησης προστατευόμε-

νου προσώπου κατά το άρθρο 157 του Ποινικού 
Κώδικα,

η. εμπρησμού,
θ. επιθέσεως ή διαρπαγής σε βάρος αστυνομι

κών ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων,
ι. εμπορίας ή διακίνησης ναρκωτικών ή μέσων 

χημικού ή βιολογικού πολέμου, τιμωρείται: α) με 
κάθειρξη:

β) με ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση τέλεσης 
των αναφερόμενων πιο πάνω υπό στοιχεία α ' έως 
και Γ πράξεων.

2. Ο δημιουργός, αρχηγός ή ηθικός αυτουργός 
των κατά την παράγραφο 1 οργανώσεων ή ομά
δων τιμωρείται σε κάθε περίπτωση με ισόβια κά
θειρξη.

3. Σε περίπτωση τελέσεως ή απόπειρας τελέ- 
σεως εγκλήματος της παραγράφου 1 περ. α ' έως 
και Γ του παρόντος επιβάλλεται προσθέτως και η 
αρμόζουσα για το έγκλημα αυτό ποινή, εφαρμο- 
ζομένων περαιτέρω των διατάξεων της παραγρά
φου 1 του άρθρου 94 του Ποινικού Κώδικα.

' Αρθρο 2.

' Οποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται, παραδί- 
δει, παραλαμβάνει, φυλάσσει ή αποκρύπτει ή με
ταφέρει όπλα, εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες ή 
εκρηκτικά μηχανήματα, με σκοπό τον εφοδιασμό 
της εγκληματικής οργάνωσης ή ομάδας, τιμωρεί
ται με κάθειρξη.

Άρθρο 3.

' Οποιος με πρόθεση χρηματοδοτεί ή με οποι- 
ονδήποτε τρόπο ενισχύει με άλλα υλικά μέσα 
οργανώσεις ή ομάδες της παραγράφου 1 του 
παρόντος ή μέλη τους για την πραγματοποίηση 
του σκοπού τους τιμωρείται με κάθειρξη, αν δεν 
τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Άρθρο 4

Υποστήριξη και διευκόλύνση.

1. ’ Οποιος με πρόθεση υποστηρίζει ή διευκο
λύνει τις ανωτέρω εγκληματικές οργανώσεις ή 
ομάδες, παρέχοντας ή συλλέγοντας πληροφο
ρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση του σκοπού τους ή υποθάλπει ή 
παρέχει κατοικία ή άλλο χώρο σε συνεργούς ή 
αυτουργούς ή προτρέπει άλλον με πειθώ ή φορτι- 
κότητα να καταστεί μέλος τέτοιων οργανώσεων ή 
ομάδων ή καταρτίζει ή διανέμει ανακοινώσεις ή 
αποκρύπτει προϊόντα ή κινητή ή ακίνητη περιου
σία, που προέρχονται από τη δραστηριότητα των 
οργανώσεων ή των ομάδων αυτών ή που χρησιμο
ποιήθηκαν από την οργάνωση ή την ομάδα κατά τη 
διάπραξη των ως άνω εγκλημάτων, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, αν με άλλη διάταξη 
δεν τιμωρείται βαρύτερα.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 231 του Π.Κ. 
εφαρμόζεται αναλόγως.
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Αρθρο 5.

1. ’ Οποιος με πρόθεση παραλείπει να αποκα- 
λύψει πληροφορίες τις οποίες έλαβε κατά τρόπο 
άξιο πίστεως ή να παραδώσει αποδεικτικά στοι
χεία, μέσα σε εύλογο χρόνο, στις αρμόδιες αρ
χές, σχετικώς με την πρόληψη της τελέσεως από 
άλλον εγκλήματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 
του παρόντος ή την εξασφάλιση της διώξεως, 
συλλήψεως ή καταδίκης άλλου για κάποιο από τα 
εγκλήματα αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι
στον τριών μηνών.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 232 του Π.Κ. εφαρμό
ζεται αναλόγως.

Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.

' Αρθρο 6

1. Ο αρμόδιος εισαγγελέας μπορεί να απαγο
ρεύσει τη δημοσίευση δια του τύπου και δια των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης ανακοινώσεων, προ
κηρύξεων και κάθε είδους δηλώσεων των οργα
νώσεων ή ομάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του παρόντος ή των μελών τους.

2. Η απαγορευτική διάταξη της προηγούμενης 
παραγράφου ισχύει από της ανακοινώσεώς της 
από τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι 
υπεύθυνοι των μέσων αυτών υποχρεούνται σε 
άμεση ανακοίνωση, άλλως τιμωρούνται με ποινή 
φυλακίσεως και χρηματική ποινή τουλάχιστον
1.000. 000 δραχμών.

3. Η παράβαση της πρώτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου τιμωρείται με ποινή φυλακί
σεως τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματική ποινή
5.000. 000 μέχρι 50.000.000 δραχμών. Η εξ αμέ
λειας παράβαση τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως 
μέχρις 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον
1.000. 000 δραχμών.

4. Σε περίπτωση καταδίκης το δικαστήριο επι
βάλλει αναστολή λειτουργίας μέχρις 6 μηνών του 
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, που έκανε 
τη μετάδοση.

5. Ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του παρόν
τος άρθρου, θεωρούνται για μεν τον τύπο, τις 
εφημερίδες και τα περιοδικά οι αναφερόμενοι 
στα άρθρα 45 (46) και 46 (47) του αν.ν. 1092/1938 
«περί τύπου», για δε τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ο 
ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ειδήσεων, προκειμέ- 
νου δε περί νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρό
σωποι αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Δικονομικές διατάξεις 
Αρμόδιο δικαστήριο.

τόπο τελέσεως, αποκλειστικά από δικαστήριο του 
Εφετείου Αθηνών, με πενταμελή σύνθεση, έστω 
και αν τα συναφή κακουργήματα τιμωρούνται βα
ρύτερα.

2. Αρμόδιο σε δεύτερο βαθμό είναι δικαστήριο | 
του Εφετείου Αθηνών με επταμελή σύνθεση.

3. Η σύνθεση του δικαστηρίου καθορίζεται με
κλήρωση, που ενεργείται τρεις ημέρες πριν από 
τη δίκη. _ ·

Προστασία δικαστικών λειτουργών και μαρτύρων. 

Άρθρο 8.

1. Στους δικαστικούς λειτουργούς, που ασκούν 
καθήκοντα σχετικά με τη δίωξη, ανάκριση και εκ
δίκαση εγκλημάτων του παρόντος νόμου, ως και 
στα μέλη των οικογενειών τους παρέχεται ειδική 
και αναγκαία προστασία από το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης.

2. Ανάλογη προστασία παρέχεται και στους 
μάρτυρες με αίτηση της αρμόδιας εισαγγελικής 
αρχής.

/
Αρμόδιος εισαγγελέας 

' Αρθρο 9

1. Αρμόδιος εισαγγελέας, που εποπτεύει το 
όλο έργο της ανακρίσεως, προανακρίσεως και 
προκαταρκτικής εξετάσεως για τα εγκλήματα του 
παρόντος νόμου και τα συναφή προς αυτά, είναι 
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορί
ζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ
βουλίου για μία διετία, που μπορεί να ανανεωθεί. 
Ο πιο πάνω αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
μπορεί να διενεργήσει και ο ίδιος προκαταρκτική 
εξέταση ή προκαταρκτικές πράξεις στις περιπτώ
σεις του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. για τα 
εγκλήματα αυτά, μετά δε το πέρας της προκα
ταρκτικής εξετάσεως ή προανακρίσεως παραγ- 
γέλλει, αν συντρέχει περίπτωση, στον αρμόδιο 
εισαγγελέα να ασκήσει την ποινική δίωξη. Ο αν
τεισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ανα
θέσει τη διεξαγωγή ορισμένων από τις ανωτέρω 
πράξεις σε εισαγγελικό λειτουργό του πρώτου ή 
του δεύτερου βαθμού ή σε ανακριτικό υπάλληλο.

Στην περίπτωση που ο αντεισαγγελέας του Α
ρείου Πάγου ενεργεί ο ίδιος, κατά τα ανωτέρω,. 
προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πρά
ξεις, τη σχετική εποπτεία έχει ο εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου.

2. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος κατά τόπον 
ειαγγελέας έχει επιληφθεί των σχετικών εγκλη
μάτων, υποχρεούται πάραυτα να αναφέρει τούτο 
στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, που ανα- 
φέρονται στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
δεν θίγουν κατά τα λοιπά τις διατάξεις των άρ
θρων 24 και 25 του οργανισμού των δικαστηρίων 
και γενικότερα τις υπηρεσιακές σχέσεις του αν
τεισαγγελέα αυτού προς τον εισαγγελέα το Α
ρείου Πάγου.
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Δικαιώματα κατηγορουμένου. Έρευνες.

Αρθρο 10

1. Τα εγκλήματα, που προβλέπονται από το 
άρθρο 1 του παρόντος, είναι αυτόφωρα έως ότου 
παρέλθει ολόκληρος η τέταρτη ημέρα από την 
επόμενη της τελέσεώς τους.

2. Στην περίπτωση αυτόφωρου εγκλήματος 
κατά την προηγούμενη παράγραφο, για το οποίο 
ενεργείται προανάκριση χωρίς παραγγελία του 
εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος δικαιούται να πα- 
ρίσταται με συνήγορο και να επικοινωνεί ελευθέ
ριος μαζί του, πριν από την απολογία του. Αν, κατά 
την κρίση εκείνου που ενεργεί την προανάκριση, 
βλάπτεται το έργο της ανάκρισης σε ό,τι αφορά 
την αποκάλυψη της αλήθειας, μπορεί, ύστερα 
από έγκριση του αρμόδιου αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, να μην επιτραπεί στον κατηγορού
μενο η άσκηση των δικαιωμάτων των άρθρων 100 
παρ. 1, 2 και 4, 101, 102 και 103 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, εκτός από το δικαίωμα να 
παρίσταται με συνήγορο.

3. Κατά τη διάρκεια ανακρίσεως ή προκαταρκτι
κής εξετάσεως για πράξεις που έχουν σχέση με 
τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος, μπορεί να γίνεται έρευνα σε κατοικία, 
πάντοτε παρουσία δικαστικού λειτουργού όταν 
κατά την κρίση του ενεργούντος την ανάκριση ή 
προκαταρκτική εξέταση υπάρχει βάσιμη υπόνοια 
ότι η βεβαίωση του εγκλήματος ή η αποκάλυψη ή 
η σύλληψη του δράστη ή η ανεύρεση σχετικών 
πειστηρίων είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ή 
διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο. Αν η έρευνα 
αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα 
πλαίσια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετά
σεως, απαιτείται έγκριση του αρμόδιου αντεισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου.

4. Τα κατασχεθέντα πεισήρια φυλάσσονται 
στην οικεία αστυνομική αρχή για περαιτέρω εκμε
τάλλευση και τίθενται πάντοτε στη διάθεση της 
δικαστικής αρχής.

5. Η ανάκριση περατώνεται μέσα σε τρεις (3) 
μήνες, μπορεί όμως το συμβούλιο πλημμελειοδί- 
κών να την παρατείνει για δύο (2) ακόμη μήνες 
ύστερα από αίτηση του ανακριτή, που υποβάλλε
ται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

6. Η περάτωση της ανακρίσεως και η εισαγωγή 
των υποθέσεων αυτών στο ακροατήριο γίνεται με 
απευθείας κλήση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
20 και 21 του ν. 663/1977.

Απόφαση αποδέσμευσης απορρήτων.

Αρθρο 11

1. Ο εισαγγελέας, που ενεργεί προανάκριση ή 
προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής, που ε-

των επιστολών, των τηλεγραφημάτων, των τηλε- 
τυπικών μηνυμάτων και της με κάθε άλλο μέσο 
ανταπόκρισης, μπορούν με σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου αντεισαγγελέα τού Αρείου Πάγου, που 
εποπτεύει τις σχετικές ανακρίσεις, να αποφασί
σουν αποδέσμευση από το απόρρητο αυτό. Σε 
περίπτωση διαφωνίας αποφαίνεται το Συμβούλιο 
Εφετών, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση με πρό
ταση του εισαγγελέα εφετών. Δικαίωμα να απο
φασίσει την αποδέσμευση από το απόρρητο έχει 
και ο αρμόδιος αντεισαγγελέας του Αρείου Πά
γου, όταν ενεργεί ο ίδιος προανάκριση ή προκα
ταρκτική εξέταση.

2. Η απόφαση που επιτρέπει την αποδέσμευση 
από το απόρρητο ορίζει και τη χρονική διάρκεια 
αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δύο (2) μήνες, το σκοπό για τον οποίο διατάσσεται 
η αποδέσμευση, τα αρμόδια όργανα, ως και τον 
τρόπο εκτέλεσης της απόφασης. Παράταση της 
αποδέσμευσης αυτής πέραν των δύο (2) μηνών 
μπορεί να γίνει από τονένεργούντα την προανά
κριση ή προανακριτική εξέταση μόνο με σύμφωνη 
γνώμη του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ύ
στερα από αίτηση των διαλαμβανομένων στην πα
ράγραφο 1 οργάνων.

3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του περιεχο
μένου της νόμιμα παραβιασθείσης επιστολής ή 
με άλλο μέσο ανταπόκρισης για σκοπό διαφορε
τικό από εκείνο που ορίζεται στην απόφαση απο- 
δεσμεύσεως.

4. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγρά
φου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών.

Άρθρο 12

1. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης που ενεργείται 
για τα εγκλήματα του παρόντος αίρεται με.διά
ταξη του αρμόδου ανακριτή το απόρρητο των τρα
πεζικών καταθέσεων και λογαριασμών του κατη
γορουμένου και τα ποσά αυτών δεσμεύονται. 
Κατά την προανάκριση μπορεί να διαταχθεί η 
άρση του απορρήτου τραπεζικών τοποθετήσεων 
και λογαριασμών του κατηγορουμένου και να δε
σμευτούν τα ποσά αυτών με σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τα 
δεσμευθέντα ποσά δημεύονται αν σχετίζονται 
καθ' οιονδήποτε τρόπο με τα τελεσθέντα από 
τον κατηγορούμενο εγκλήματα ή προορίζονται να 
διατεθούν για τη διάπραξη των εγκλημάτων του 
παρόντος ή να διευκολύνουν την τέλεση αυτών. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά
ξεις του άρθρου 373 του Κώδικα Ποινικής Δικο
νομίας.

2. Σε περίπτωση καταδίκης για έγκλημα του 
άρθρου 1 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως
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Αρθρο 13

Τα προϊόντα ή η περιουσία που δημεύονται 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο περιέρχονται σε 
ειδικό ταμείο, που ιδρύεται με προεδρικό διάτα
γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού της 
Δικαιοσύνης εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος. Το ταμείο θα παρέχει την αποζημί
ωση που προβλέπεται από το ν. 1897/1990, οικο
νομική βοήθεια σε κέντρα αποκαταστάσεως τοξι
κομανών και πόρους για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτίωση της αποτελεσμαΥικότητας της ποινικής 
δίωξης.

Προστασία κατηγορουμένων.

Αρθρο 14.
Προς το σκοπό προστασίας της ζωής κατηγο

ρουμένου, του οποίου διατάσσεται η προσωρινή 
κράτηση για το έγκλημα του παρόντος νόμου, ο 
αρμόδιος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
μπορεί να διατάξει να γίνει η κράτηση του κατηγο
ρουμένου αυτού σε ασφαλή πτέρυγα των φυλα
κών ή σε κατάλληλο αστυνομικό κατάστημα.

Στην τελευταία όμως περίπτωση, η κράτηση 
δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.

Αποκλεισμός ευεργητικών διατάξεων.

Αρθρο 15
1. Οι καταδικασμένοι για κακούργημα που ανα- 

φέρεται στον παρόντα νόμο δεν μπορούν να τύ- 
χουν απολύσεως υπό όρο ή ευεργετικού υπολογι
σμού ημερών εργασίας.

2. Αντικατάταση προσωρινής κρατήσεως, που 
διατάχτηκε για κακούργημα που αναφέρεταιστον 
παρόντα νόμο, με περιοριστικούς όρους δεν επι
τρέπεται. Μπορεί όμως να διαταχθεί οποτεδή
ποτε η άρση της προσωρινής κράτησης, αν από 
την πρόοδο της ανακρίσεως προκύψει ότι δεν 
υπάρχουν πλέον αποχρώσες ενδείξεις σε βάρος 
του προσωρινώς κρατουμένου.

Χρηματικές αμοιβές.

Αρθρο 16.
1. ' Οποιος, χωρίς να είναι αυτουργός ή συμμέ

τοχος εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
του παρόντος, συμβάλλει στη σύλληψη επικηρυ- 
χθέντος ή όχι δράστη των εγκλημάτων αυτών 
δικαιούται χρηματικής αμοιβής τουλάχιστον
25.000.000 δρχ., ανεξάρτητα από το ποσό της 
επικηρύξεως.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της πρηγούμε- 
νης παραγράφου και το ύψος της αμοιβής για 
κάθε περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Ελαφρυντικές περιστάσεις.

Αρθρο 17

1. Οποιος διέπραξε εγκλήματα που αναφέ-

ρονται στον παρόντα νόμο ή άλλα συναφή προς 
αυτά απαλλάσεται από κάθε ποινή, αν, πριν ασκη- 

. θεί η ποινική δίωξη εναντίοντου, αποχωρήσειαπό 
την ομάδα ή την οργάνωση και δώσει πληροφο
ρίες για τα πρόσωπα, την οργανωτική δομή και τη 
δραστηριότητά τους και κατ' αυτόν τον τρόπο 
συντελέσει στην εξάρθρωσή τους.

Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η εξάρ
θρωση της ομάδας ή της οργάνωσης ή οι πληρο
φορίες συντέλεσαν μόνο στη ματαίωση σχεδιαζό
μενης εγκληματικής πράξης, το προβλεπόμενο 
στο νόμο ανώτατο όριο ποινής μειώνεται στο ή- 
μισυ, επί δε ισόβιας κάθειρξης επιβάλλεται ποινή 
κάθειρξης μέχρι 15 ετών, μη αποκλεισμένης της 
εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 84 του 
Ποινικού Κώδικα.

Μπορεί όμως το δικαστήριο, εκτιμώντας τη με
ταμέλεια, τις ειδικές περιστάσεις και την προσω
πικότητα του δράστη, να τον κρίνει ατιμώρητο.

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδα
φίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται αναλόγως και στην περίτωση που ο κατη- 
γορούμένος μετά την άσκηση της ποινικής δίω
ξης και μέχρι να καταδικασθεί αμετακλήτως έ
δωσε τις ανωτέρω πληροφορίες.

3. Η παροχή των πληροφοριών, που αναφέρον- 
ται στην πρώτη παράγραφο, από τον αμετακλή
τως καταδικασμένο συνιστά λόγο υποβολής προ- 
τάσεως για την απονομή σ ' αυτόν χάριτος για την 
ολική ή μερική μείωση της ποινής του.

4. Στα πιο πάνω πρόσωπα το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης παρέχει την αναγκαία προστασία.

5. Στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται 
η παράγραφος 1 του άρθρου 15.

Άρθρο 18.
Η εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β', 

άρθρα 6 έως και 15, του ν. 1805/1988 «Εκσυγ
χρονισμός του θεσμού του Ποινικού Μητρώου 
κ.λπ.», που έχει ανασταλεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1990 (ν. 1868/1989 ΦΕΚ 230 Α ' ), αναστέλλεται 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 19
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημο

σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νόμος 1917 της 28/28.12.90. Κύρωση του 
Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έ
τους 1 9 8 9 .-(Α 187).

Νόμος 1918 της 28/28.12.90. Κύρωση του Ισο
λογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 
1989.- (Α 187).

Νόμος 1919 της 28/28.12.90. Κύρωση του Γε
νικού Προϋπολογισμού του Κράτους και 
των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών 
Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό 
έτος 1991.- (Α- 187).
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