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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1: Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η θωράκιση του Ελληνικού Κράτους από τρομοκρατικά χτυπήματα,
η κατάρτιση της Πολιτείας για την αποτελεσματική διαχείριση των τελευταίων, καθώς και η λήψη αναγκαίων
μέτρων για την εξασφάλιση εσωτερικής ασφάλειας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β':ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 2: Ο Τρομοκράτης
1. Ως «τρομοκράτης» ορίζεται το πρόσωπο εκείνο το οποίο με δόλο τελεί με κίνητρα πολιτικά, ιδεολογικά,
θρησκευτικά, εθνικά ή φυλετικά τουλάχιστον μία από τις πράξεις, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 187Α
ΠΚ και ιδίως:
α. Ανθρωποκτονία με πρόθεση
β. Βαριά σωματική βλάβη
γ. Θανατηφόρα βλάβη
δ. Αρπαγή
ε. Αρπαγή ανηλίκων
στ. Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας
ζ. Εμπρησμό
η. Εμπρησμό σε δάση
θ. Πλημμύρα
ι. Έκρηξη
ια. Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες
ιβ. Κοινώς επικίνδυνη βλάβη
ιγ. Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων
ιδ. Πρόκληση ναυαγίου
ιε. Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων
ιστ. Νοθεία τροφίμων
ιζ.Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών
ιη.Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών
ιθ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ΝΔ 181/1974 «Περί προστασίας εξ
ιοντοζουσών ακτινοβολιών»(ΦΕΚ 347/Α/20- 11-1974)
2. Προκειμένου να υπαχθεί ένα πρόσωπο στις διατάξεις του παρόντος πρέπει αποδεδειγμένα να μην έχει
σκοπό να προσπορίσει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος στον εαυτό του ή σε τρίτο.
3.Για τις ποινές και τις παραγραφές των ανωτέρω πράξεων ισχύουν όσα προβλέπονται ειδικότερα στο άρθρο
187Α ΠΚ

Άρθρο 3: Η Τρομοκρατική Οργάνωση
Ως «τρομοκρατική οργάνωση» ορίζεται η ομάδα άνω των τριών (3) ατόμων, χωρίς απαραίτητα σαφή δομή ή
ιεραρχία, η οποία τελεί κατά συνήθεια ή κατ’ εξακολούθηση μία (1) ή περισσότερες από τις πράξεις οι οποίες
προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου. Για να θεωρηθεί μια οργάνωση «τρομοκρατική»
πρέπει αποδεδειγμένα να μην έχει οικονομικό σκοπό, είτε για τα μέλη της είτε για τρίτους.

Άρθρο 4: Η Ευθύνη του Τρομοκράτη
Όποιος εν γνώσει του συμμετέχει σε οργάνωση η οποία χαρακτηρίζεται εκ του νόμου ως «τρομοκρατική»,
ευθύνεται και τιμωρείται για την τέλεση μίας ή περισσοτέρων εκ των παρανόμων πράξεων, οι οποίες
περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου, ως φυσικός αυτουργός αυτής,· ανεξάρτητα από το
αν συμμετείχε στην τέλεσή της ως τέτοιος, ή ως συνεργός.

Άρθρο 5: Τρομοκρατία δια παραλείψεως
Την ευθύνη του προηγούμενου άρθρου έχει και ο συμμετέχων σε τρομοκρατική οργάνωση, ο οποίος, ενώ
γνωρίζει την επικείμενη τέλεση μίας τρομοκρατικής πράξης, παραλείπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την
αποτροπή της ή παραλείπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση αυτή ευθύνη υφίσταται μόνο
αν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη ατόμου από την τέλεση της πράξης ή αν υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για
τη δημόσια ασφάλεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΜΈΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Άρθρο 6: Παρατηρητής Τρομοκρατίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε κάθε προσφυγική δομή του Κράτους σε όλη την
Επικράτεια τοποθετείται ένας αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.Ο ρόλος του παρατηρητή είναι καθαρά παρακολουθητικός και δεν έχει αρμοδιότητες αστυνόμευσης ή
επιβολής της τάξης. Αναλαμβάνει να ενημερώσει την αντιτρομοκρατική διεύθυνση σε περίπτωση που
διαπιστώσει απειλές για τη δημόσια ασφάλεια. Υποβάλλει μηνιαία αναφορά με τις παρατηρήσεις του στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 7: Θέσπιση και Συχνότητα Ασκήσεων
1.Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα παρακολουθεί και μετέχει υποχρεωτικά σε τουλάχιστον
μια άσκηση με εξαμηνιαία περιοδικότητα για τη διαχείριση τρομοκρατικού χτυπήματος κατά τα πρότυπα
και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), της International Criminal Police Organization
(INTERPOL) και του North Atlantic Treaty Organization ( ΝΑΤΟ).
2.Οι παραπάνω ασκήσεις συνίστανται σε εκπαίδευση στο χειρισμό εξελιγμένων όπλων, στην αναγνώριση
και εξουδετέρωση εκρηκτικών υλών, στον έλεγχο του πλήθους κατόπιν τρομοκρατικού χτυπήματος και στην
κατάρτιση στρατηγικής εντός της ζώνης του κινδύνου.

Άρθρο 8: Θεσμός του «Τρομοκρατικού Υπόπτου»
Η Ελληνική Αστυνομία δύναται να χαρακτηρίσει ένα άτομο ως «τρομοκρατικό ύποπτο» και να το υπαγάγει
σε ιδιαίτερο καθεστώς παρακολούθησης, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πράξεων που
μπορούν είτε να οδηγήσουν σε τρομοκρατικό χτύπημα, είτε να έχουν τελεστεί με σκοπό τρομοκρατικό.
Τέτοιες πράξεις είναι ιδίως οι προπαρασκευαστικές πράξεις τρομοκρατικού εγκλήματος και τα επιμέρους
εγκλήματα που τελούνται με σκοπό την προετοιμασία σημαντικότερης τρομοκρατικής πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9: Διαδηλώσεις
1.Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αποκλειστική και μόνη υπεύθυνη για την επιτήρηση
των διαδηλώσεων και τη διασφάλιση της τάξης εντός αυτών είναι η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξεως (ΥΜΕΤ).
2.Αφαιρείται από τη Μονάδα Αποκατάστασης της Τάξεως (ΜΑΤ) η αρμοδιότητα επί διαδηλώσεων και
οιασδήποτε έκφανσης της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Κατ' εξαίρεσιν, μπορεί να επεμβαίνει

σε περίπτωση αυτόφωρων εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ιδιωτικής και
δημόσιας περιουσίας.
3. Κατά το 70% του ενεργού δυναμικού της η εν λόγω μονάδα απορροφάται από την ΕΚΑΜ για την θωράκιση
από τρομοκρατικά χτυπήματα. Η απορρόφηση θα ξεκινήσει σταδιακά με τη δημοσίευση του παρόντος
σχεδίου νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Άρθρο 10: Οπλισμός της ΥΜΕΤ
1.Κατά τη διάρκεια επιτήρησης διαδηλώσεων τα όργανα της τάξης φέρουν ως οπλισμό μόνον αστυνομική
ράβδο (γκλοπ) και όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser gun), το οποίο ο υπάλληλος του κράτους δικαιούται να
χρησιμοποιήσει μόνο σε περίπτωση απειλής της ζωής του ιδίου και ταυτόχρονη αδυναμία αποτροπής του
κινδύνου με αστυνομική ράβδο ή άλλο τρόπο.
2.Η χρήση δακρυγόνου, χειροβομβίδων κρότου λάμψης, λοιπών εκτοξευόμενων ρευστών (σπρέι)
απαγορεύεται ρητώς.

Άρθρο 11: Βάση Δεδομένων
1. Ιδρύεται η ειδική βάση δεδομένων με την ονομασία «Πανοπτικόν», στην οποία καταχωρείται το
οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφεται από τις κάμερες σώματος (Άρθρο 12) και από το πρόγραμμα
ιπτάμενης παρακολούθησης (Άρθρο 13).
2.Η βάση είναι απροσπέλαστη και το περιεχόμενό της μπορεί να ξεκλειδωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως
αποδεικτικό μέσο μόνο κατόπιν καταγγελίας.

Άρθρο 12: Κάμερες Σώματος
1.Κατά τη συμμετοχή τους σε όποια επιχείρηση οι αστυνομικοί φέρουν κάμερες σώματος, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ιδίων. Οι κάμερες εξετάζονται από εσωτερικό όργανο της αστυνομίας
για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους αστυνομικούς, ιδίως αυτές που αφορούν την προσβολή
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας της κίνησης, του δικαιώματος αναφοράς στις αρχές και στα
δικαστήρια, την παράνομη κατακράτηση και την προσβολή της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των
πολιτών.
2. Το εγγεγραμμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί δικονομικά ως αποδεικτικό μέσο για τη διαπίστωση
τέλεσης μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων εξ αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 13: Ιπτάμενη Παρακολούθηση
1.Αυξάνεται το πρόγραμμα ιπτάμενης παρακολούθησης (drones) σε καταστάσεις, όπου η συγκέντρωση του
κόσμου είναι μεγάλη και απαιτείται παρακολούθηση σε περίπτωση κλυδωνισμού της δημόσιας τάξης.
2. Δεν επιτρέπεται η καταγραφή προσώπων κατά τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το
υλικό αποθηκεύεται σε ειδική βάση και μπορεί να αρθεί μόνο κατόπιν καταγγελίας.

Άρθρο 14: Ψυχολογικοί έλεγχοι
Οι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλονται ανά εξάμηνο σε ψυχολογικούς ελέγχους, εκ των
οποίων κρίνεται η δυνατότητα οπλοφορίας τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν κριθεί υπηρετούν άοπλοι σε
θέσεις γραφείου ή της τροχαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΎΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 15: Έναρξη Ισχύος
Το παρόν νομοσχέδιο τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευση του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ).
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