
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Άρθρο 1
Σύσταση

Η συµφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα α-
πό το φύλο τους, µε την οποία ρυθµίζουν τη συµβίωσή
τους (σύµφωνο συµβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώ-
πως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συµ-
φωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συµ-
βολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κα-
τοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο
του Ληξιαρχείου.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

1. Για τη σύναψη συµφώνου συµβίωσης απαιτείται
πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συµφώνου συµβίωσης: α)
αν υπάρχει γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης των ενδιαφε-
ρόµενων προσώπων ή του ενός από αυτά, β) µεταξύ
συγγενών εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή απεριόριστα και
εκ πλαγίου µέχρι και τον τέταρτο βαθµό, καθώς και µε-
ταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απεριό-
ριστα και γ) µεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που
υιοθετήθηκε.

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου
συνεπάγεται την ακυρότητα του συµφώνου συµβίωσης.
Ακυρότητα συνεπάγεται και η εικονικότητα του συµφώ-
νου.

Άρθρο 3
Άκυρο και ακυρώσιµο σύµφωνο

1. Η κατά το προηγούµενο άρθρο ακυρότητα κηρύσσε-
ται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Την αγωγή ασκεί,
εκτός από τα µέρη, και όποιος προβάλλει έννοµο συµφέ-
ρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας αυτε-
παγγέλτως, αν το σύµφωνο αντίκειται στη δηµόσια τάξη.

2. Σε περίπτωση ελαττωµάτων της βούλησης εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον ακυρώσιµο γάµο.
Η σχετική δικαστική απόφαση απαιτείται να γίνει αµετά-
κλητη.

3. Με την αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που ακυρώ-
νει το σύµφωνο συµβίωσης, αίρονται αναδροµικά τα α-
ποτελέσµατά του. Η ακύρωση του συµφώνου δεν επηρε-
άζει την πατρότητα των τέκνων.

Άρθρο 4
Επώνυµο

Το σύµφωνο συµβίωσης δεν µεταβάλλει το επώνυµο
των µερών. Ο καθένας µπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο
άλλος, να χρησιµοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώ-
νυµο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του.

Άρθρο 5
Σχέσεις των µερών

1. Στις προσωπικές σχέσεις των µερών του συµφώνου
µεταξύ τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για
τις σχέσεις των συζύγων από το γάµο, εφόσον δεν υ-
πάρχει διαφορετική ειδική ρύθµιση στον παρόντα ή άλλο
νόµο.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΑ΄, 22 Δεκεµβρίου 2015,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις



2. Στις µη προσωπικές σχέσεις των µερών µεταξύ τους
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις
των συζύγων από το γάµο, εκτός αν τα µέρη τις ρυθµί-
σουν διαφορετικά κατά τη σύναψη του συµφώνου µε βά-
ση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Τα µέρη
δεν µπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συµµετο-
χής στα αποκτήµατα πριν από τη γέννησή της.

Άρθρο 6

Στην περίπτωση ελεύθερης συµβίωσης χωρίς σύµφω-
νο, η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν απο-
κτηθεί µετά την έναρξη της συµβίωσης (αποκτήµατα)
κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του αδικαιολόγητου
πλουτισµού. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και σε εκ-
κρεµείς δίκες.

Άρθρο 7
Λύση

1. Το σύµφωνο συµβίωσης λύνεται: α) µε συµφωνία
των µερών, που γίνεται αυτοπροσώπως µε συµβολαιο-
γραφικό έγγραφο, β) µε µονοµερή συµβολαιογραφική
δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουµένως µε δικα-
στικό επιµελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο
άλλο µέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες από την
επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάµος µεταξύ
των µερών.

2. Η λύση του συµφώνου συµβίωσης ισχύει από την
κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγρά-
φου, που περιέχει τη συµφωνία ή τη µονοµερή δήλωση,
στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή
του.

3. Για τη διατροφή µετά τη λύση του συµφώνου εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή µετά το
διαζύγιο, εκτός αν τα µέρη παραιτηθούν από το σχετικό
δικαίωµα κατά την κατάρτιση του συµφώνου.

Άρθρο 8
Κληρονοµικό δικαίωµα

Ως προς το κληρονοµικό δικαίωµα των µερών του
συµφώνου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Α-
στικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Κατά την
κατάρτιση του Συµφώνου το κάθε µέρος µπορεί να πα-
ραιτηθεί από το δικαίωµά του στη νόµιµη µοίρα.

Άρθρο 9
Τεκµήριο πατρότητας

Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώ-
νου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από
τη λύση ή την ακύρωση του Συµφώνου, τεκµαίρεται ότι
έχει πατέρα τον άνδρα µε τον οποίο η µητέρα κατάρτισε
το Σύµφωνο. Το τεκµήριο ανατρέπεται µε αµετάκλητη δι-
καστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα
άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 10
Επώνυµο τέκνων

Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώ-
νου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από

τη λύση ή την ακύρωση του συµφώνου, φέρει το επώνυ-
µο που επέλεξαν οι γονείς του µε κοινή και αµετάκλητη
δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύµφωνο ή σε µεταγε-
νέστερο συµβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννη-
ση του πρώτου τέκνου. Το επώνυµο που επιλέγεται είναι
κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυ-
µο του ενός από τους γονείς ή συνδυασµός των επωνύ-
µων τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να περιλαµβά-
νει περισσότερα από δύο επώνυµα. Αν η δήλωση παρα-
λειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυµο, αποτελού-
µενο από το επώνυµο και των δύο γονέων του. Πρώτο τί-
θεται το επώνυµο µε αρχικό που προηγείται στο αλφάβη-
το. Αν το επώνυµο του ενός ή και των δύο γονέων είναι
σύνθετο, το επώνυµο του τέκνου θα σχηµατιστεί µε το
πρώτο από τα δύο επώνυµα.

Άρθρο 11
Γονική µέριµνα

1. Η γονική µέριµνα του τέκνου που γεννήθηκε κατά
τη διάρκεια του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε τριακό-
σιες (300) ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συµ-
φώνου, ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοι-
νού. Οι διατάξεις του ΑΚ για τη γονική µέριµνα των τέ-
κνων που κατάγονται από γάµο εφαρµόζονται αναλόγως
και στην περίπτωση αυτή.

2. Αν το σύµφωνο συµβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για
την άσκηση της γονικής µέριµνας εφαρµόζεται αναλό-
γως το άρθρο 1513 ΑΚ.

Άρθρο 12
Ανάλογη εφαρµογή άλλων διατάξεων –

Εξουσιοδοτήσεις

Άλλες διατάξεις νόµων που αφορούν αξιώσεις των συ-
ζύγων µεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και
προνόµια έναντι τρίτων ή έναντι του Δηµοσίου εφαρµό-
ζονται αναλόγως και στα µέρη του συµφώνου, εφόσον
δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθµιση στον παρόντα ή
άλλο νόµο. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορεί να
προσαρµόζονται, όπου αυτό απαιτείται, οι κείµενες δια-
τάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής
ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13
Πεδίο εφαρµογής

1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται σε κάθε σύµφωνο συµ-
βίωσης, εφόσον τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώ-
πιον ελληνικής προξενικής αρχής.

2. Οι προϋποθέσεις σύναψης, οι σχέσεις των µερών
µεταξύ τους και οι προϋποθέσεις και συνέπειες της λύ-
σης των συµφώνων συµβίωσης, που δεν υπάγονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διέπονται από το
δίκαιο του τόπου όπου καταρτίστηκαν. Για την κληρονο-
µική διαδοχή εφαρµόζονται οι σχετικοί κανόνες του ι-
διωτικού διεθνούς δικαίου. Κατά τα λοιπά, τα σύµφωνα
συµβίωσης της παρούσας παραγράφου δεν αναπτύσ-
σουν στην ελληνική έννοµη τάξη περισσότερα αποτελέ-
σµατα από αυτά που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
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Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα 

Τα άρθρα 1354, 1462, 1463 και 1576 ΑΚ τροποποιού-
νται ως εξής:

«Άρθρο 1354 
Κώλυµα από γάµο που υπάρχει ή από σύµφωνο 

συµβίωσης µε τρίτον. 

Εµποδίζεται η σύναψη γάµου πριν λυθεί ή ακυρωθεί α-
µετάκλητα ο γάµος που υπάρχει, καθώς και πριν λυθεί ή
ακυρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση το σύµφω-
νο συµβίωσης που συνδέει τον ένα µελλόνυµφο µε τρί-
τον. Οι σύζυγοι µπορούν να επαναλάβουν την τέλεση
του µεταξύ τους γάµου και πριν αυτός ακυρωθεί.»

«Άρθρο 1462
Αγχιστεία

Οι συγγενείς εξ αίµατος του ενός από τους συζύγους
είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραµ-
µή και στον ίδιο βαθµό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
του συµφώνου συµβίωσης. Η συγγένεια εξ αγχιστείας ε-
ξακολουθεί να υπάρχει και µετά τη λύση ή την ακύρωση
του γάµου ή του συµφώνου συµβίωσης από το οποίο δη-
µιουργήθηκε.»

«Άρθρο 1463

Η συγγένεια του προσώπου µε τη µητέρα του και τους
συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια
µε τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το
γάµο ή το σύµφωνο συµβίωσης της µητέρας µε τον πα-
τέρα ή ιδρύεται µε την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστι-
κή.»

«Άρθρο 1576
Αυτοδίκαιη λύση

Η υιοθεσία λύνεται αυτοδικαίως και αίρεται αναδροµι-
κά η σχέση που απορρέει από αυτήν, αν τελέσουν γάµο
ή συνάψουν σύµφωνο συµβίωσης, κατά παράβαση του
νόµου, ο θετός γονέας µε το θετό τέκνο. Αν ο γάµος ή
το σύµφωνο συµβίωσης ακυρώθηκε, διατηρούνται από
τη σχέση υιοθεσίας µόνο τα περιουσιακά δικαιώµατα του
θετού τέκνου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ

Άρθρο 15
Σύσταση

Συνιστάται συλλογικό συµβουλευτικό - γνωµοδοτικό
όργανο υπό την ονοµασία «Εθνικό Συµβούλιο κατά του
Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας», το οποίο υπάγεται
στη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων (εφεξής Συµβούλιο).

Άρθρο 16
Σύνθεση

1. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
των και αποτελείται από τα εξής µέλη µε τους αναπλη-
ρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωµάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε αρµοδιότητα σε θέµατα
Μεταναστευτικής Πολιτικής,
γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευµάτων,
δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
στ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ζ. έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας,
η. έναν εκπρόσωπο του Συµβουλίου Ένταξης Μετανα-

στών του Δήµου Αθηναίων,
θ. έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτη-

λεόρασης,
ι. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δι-

καιώµατα του Ανθρώπου,
ια. έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ

για τους Πρόσφυγες,
ιβ. δύο εκπροσώπους του Δικτύου Καταγραφής Περι-

στατικών Ρατσιστικής Βίας,
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατό-

µων µε Αναπηρία,
ιδ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ηµερή-

σιων Εφηµερίδων Αθηνών,
ιε. έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα

Ισότητας.
ιστ. έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Ερ-

γατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),
ιζ. έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσε-

ων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
2. Τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται από

τους αρµόδιους Υπουργούς και φορείς, µε γνώµονα την
εξειδίκευσή τους σε θέµατα καταπολέµησης του ρατσι-
σµού ή τις αρµοδιότητές τους. Ειδικότερα, ο εκπρόσω-
πος της ΕΛ.ΑΣ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται από
τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και προέρχονται από υπηρεσία
αρµόδια για τη δίωξη της ρατσιστικής βίας. Η θητεία των
µελών είναι τριετής.

3. Με απόφαση της Ολοµέλειας µπορούν εντός του
Συµβουλίου να λειτουργούν Επιτροπές για την επεξερ-
γασία ειδικότερων θεµάτων.

4. Σε κάθε συνεδρίαση του Συµβουλίου προσκαλείται
και συµµετέχει, µε εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωµα ψή-
φου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται οποτε-
δήποτε, µε αµετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο
του Συµβουλίου, να καταστεί εφεξής πλήρες µέλος αυ-
τού µε δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 17
Αρµοδιότητες

1. Το Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Το σχεδιασµό πολιτικών πρόληψης και καταπολέµη-

σης του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας προς διασφά-
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λιση της προστασίας ατόµων και οµάδων που στοχοποι-
ούνται λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής κα-
ταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέ-
λευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπη-
ρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου
ή χαρακτηριστικών φύλου.
β. Την επίβλεψη της εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά

του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας και της συµµόρ-
φωσής της µε το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
γ. Την προώθηση και το συντονισµό της δράσης των ε-

µπλεκόµενων φορέων για την αποτελεσµατικότερη αντι-
µετώπιση του φαινοµένου, καθώς και την ενίσχυση της
συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών στα ζητήµατα
αυτά.

2. Το Συµβούλιο ιδίως:
α. Εκπονεί µελέτες, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες

και συστάσεις και προτείνει µέτρα για την πρόληψη και
καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας και
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και της διοι-
κητικής πρακτικής προς τις διατάξεις του διεθνούς και
ευρωπαϊκού δικαίου και τις συστάσεις των διεθνών ορ-
γανισµών.
β. Σχεδιάζει και προτείνει πολιτικές κατά του ρατσι-

σµού και της µισαλλοδοξίας για όλο το φάσµα της κυ-
βερνητικής πολιτικής και της δηµόσιας διοίκησης και α-
ναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προώθηση της εταιρι-
κής - κοινωνικής ευθύνης των νοµικών προσώπων για τα
ως άνω θέµατα.
γ. Μεριµνά για την προώθηση των Δικαιωµάτων του

Ανθρώπου, της ισότητας και του σεβασµού της ετερότη-
τας µέσα από την τυπική εκπαίδευση.
δ. Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την επιµόρφωση δι-

καστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπηρετούντων
στα σώµατα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και
φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα
σε θέµατα αντιµετώπισης του ρατσισµού και της ρατσι-
στικής βίας.
ε. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία σχε-

τικά µε το ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία. Οι αρµόδιες δι-
οικητικές υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν τα αι-
τούµενα στοιχεία.
στ. Προωθεί την πρόληψη και την αντιµετώπιση της

ρατσιστικής βίας, καθώς και την ενίσχυση των µηχανι-
σµών καταγραφής του φαινοµένου.
ζ. Μεριµνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για

τα φαινόµενα του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας µέ-
σα από τα ΜΜΕ, καθώς και για την καταγραφή και αντι-
µετώπιση της ρητορικής του µίσους στο δηµόσιο λόγο.
η. Συντάσσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσι-

σµού, παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµογή του και
µεριµνά για την τακτική επικαιροποίησή του. Συντάσσει
ετήσιο απολογισµό δράσης, ο οποίος υποβάλλεται έως
το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βου-
λής.

Άρθρο 18
Λειτουργία

1. Το Συµβούλιο εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και επικουρεί-
ται κατά τη λειτουργία του επιστηµονικά και διοικητικά
από τη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, ενώ παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη

από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

2. Ο Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων µεριµνά για την σύγκληση και λειτουργία
του Συµβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των απο-
φάσεών του.

3. Το Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) µή-
νες, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή
κατόπιν αιτήµατος τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών
του.

4. Το Συµβούλιο λειτουργεί εντός του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα µέλη του
δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 19
Συνεργασία µε φορείς και κοινωνικός διάλογος

1. Στο Συµβούλιο δύναται να καλούνται και άλλα πρό-
σωπα, ιδίως εµπειρογνώµονες µε συναφή εξειδίκευση,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή φορείς για την παροχή
πληροφοριών ή τη συνεργασία, εφόσον αυτό θεωρείται
αναγκαίο κατά την κρίση αυτού.

2. Το Συµβούλιο µπορεί να προσκαλεί Μη Κυβερνητι-
κές Οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών σε διαβούλευση, εφόσον αυτό θεωρείται ανα-
γκαίο κατά την κρίση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 20

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 56 του Ποινικού Κώ-
δικα αντικαθίστανται, ως εξής:

«2. Εκείνος που έχει υπερβεί το εβδοµηκοστό πέµπτο
(75ο) έτος της ηλικίας του εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο
ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη που
του επιβλήθηκε στην κατοικία του, εκτός αν µε ειδική αι-
τιολογία κριθεί ότι η έκτισή της σε κατάστηµα κράτησης
είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από την τέ-
λεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµάτων. Τα πα-
ραπάνω ισχύουν και για καταδικασθείσα µητέρα που έχει
την επιµέλεια ανήλικου τέκνου της µέχρι αυτό να συ-
µπληρώσει την ηλικία των 8 ετών. Στην τελευταία περί-
πτωση, λαµβάνεται ιδίως υπόψη το βέλτιστο συµφέρον
του ανηλίκου. Εάν οι προϋποθέσεις της παρούσας παρα-
γράφου υπάρχουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, α-
ποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε κά-
θε άλλη περίπτωση, αποφασίζει το συµβούλιο πληµµε-
λειοδικών µετά από αίτηση του καταδικασµένου.

3. Οι εκτίοντες ποινή στην κατοικία τους δύνανται να
λαµβάνουν άδεια εξόδου από αυτήν από τον εισαγγελέα
πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης για λόγους εκπαί-
δευσης, εργασίας ή νοσηλείας. Οι ίδιοι υποχρεούνται να
εµφανίζονται το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο αστυ-
νοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας τους. Αν παραλείψουν
την υποχρέωσή τους αυτή, ο εισαγγελέας έκτισης της
ποινής, εκτιµώντας τη συχνότητα των παραλείψεων και
τους λόγους στους οποίους οφείλονται, µπορεί: α) να
προβαίνει σε συστάσεις, β) να διατάξει την έκτιση µέ-
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ρους της ποινής τους που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον
ένα (1) µήνα στο κατάστηµα κράτησης ή γ) να διατάξει
την έκτιση της ποινής τους στο κατάστηµα κράτησης. Η
διάταξη του άρθρου 105 έχει και εδώ ανάλογη εφαρµο-
γή.»

Άρθρο 21

Το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 81Α
Έγκληµα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Εάν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι έχει τελεστεί έ-
γκληµα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λό-
γω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, εθνικής ή ε-
θνοτικής καταγωγής γενεαλογικών καταβολών, θρησκεί-
ας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτό-
τητας ή χαρακτηριστικών φύλου το πλαίσιο ποινής δια-
µορφώνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση πληµµελήµατος, που τιµωρείται µε

φυλάκιση έως ένα (1) έτος, το κατώτερο όριο της ποινής
αυξάνεται στους έξι (6) µήνες και το ανώτερο όριο αυτής
στα δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις πληµµεληµά-
των το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά ένα (1) έ-
τος.
β) Στην περίπτωση κακουργήµατος, που το προβλεπό-

µενο πλαίσιο ποινής ορίζεται σε πέντε (5) έως δέκα (10)
έτη, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο (2) έ-
τη. Στις λοιπές περιπτώσεις κακουργηµάτων το κατώτε-
ρο όριο ποινής αυξάνεται κατά τρία (3) έτη.
γ) Στην περίπτωση εγκλήµατος, που τιµωρείται µε

χρηµατική ποινή, το κατώτερο όριο αυτής διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση µετατροπής της ποινής φυλάκισης που

έχει επιβληθεί κατά τα παραπάνω, το ποσό της µετατρο-
πής δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του
κατώτατου ορίου του προβλεπόµενου ποσού µετατρο-
πής.»

Άρθρο 22

Η περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ποινι-
κού Κώδικα καταργείται.

Άρθρο 23

Η παρ. 4 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Η διακρίβωση των προηγούµενων προϋποθέσεων
γίνεται µετά από αίτηση του κρατούµενου από το συµ-
βούλιο πληµµελειοδικών ή, στην περίπτωση κρατούµε-
νου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, από το συµβού-
λιο εφετών. Ο εισαγγελέας, µετά την υποβολή της αίτη-
σης, διατάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη για τη δια-
κρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούµενων παρα-
γράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας,
αν αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η κατά τα άνω ειδική πραγµατο-
γνωµοσύνη ή η βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται α-
πό τον εισαγγελέα στο αρµόδιο συµβούλιο µαζί µε την
πρότασή του. Κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου ε-
φετών µπορεί να ασκηθεί αναίρεση. Οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε την ως άνω ειδική πραγµατογνωµοσύνη κα-

θορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγεί-
ας. Η ειδική πραγµατογνωµοσύνη ή η βεβαίωση του
ΚΕ.Π.Α. υποχρεωτικά προσδιορίζουν εάν η αναπηρία εί-
ναι µόνιµη ή πρόσκαιρη και αναφέρουν στην περίπτωση
της πρόσκαιρης αναπηρίας τον χρόνο διάρκειάς της και
το ποσοστό της. Εάν πρόκειται για πρόσκαιρη αναπηρία
ο αρµόδιος εισαγγελέας υποβάλλει ένα (1) µήνα πριν τη
λήξη του προσδιοριζόµενου χρόνου αναπηρίας στο αρ-
µόδιο συµβούλιο την πρότασή του για την επανεξέταση
της, χορηγηθείσας απόλυσης υπό όρο. Για τον λόγο αυ-
τό δύο (2) µήνες πριν τη συµπλήρωση του χρόνου της
προσδιορισθείσας αναπηρίας διατάσσει ειδική πραγµα-
τογνωµοσύνη είτε παραποµπή στο αρµόδιο ΚΕ.Π.Α. για
την εκ νέου διακρίβωση των προϋποθέσεων για την πι-
στοποίηση του ποσοστού αναπηρίας. Εάν δεν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων
διατάσσεται η συνέχιση της εκτέλεσης της ποινής. Ο
χρόνος που µεσολάβησε από την απόλυση υπό όρο λογί-
ζεται ως πραγµατικός χρόνος έκτισης της ποινής. Η επα-
νεξέταση της αναπηρίας και η διακρίβωση των προϋπο-
θέσεων του άρθρου αυτού περατώνεται στο χρονικό διά-
στηµα που προβλέπει το άρθρο 109.«

Άρθρο 24

Η παρ. 3α του άρθρου 124 του Ποινικού Κώδικα καταρ-
γείται.

Άρθρο 25

Η παρ. 3 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει
συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας
του επιβάλλονται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα,
εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σω-
φρονισµός κατά το επόµενο άρθρο. Ειδικά το αναµορ-
φωτικό µέτρο του άρθρου 122 παράγραφος 1 περίπτωση
ιβ΄ επιβάλλεται µόνο για πράξη, την οποία αν τελούσε ε-
νήλικος θα ήταν κακούργηµα.»

Άρθρο 26

Το άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 127

1. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ε-
πιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας, εφόσον η πρά-
ξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα
απειλούµενο µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η ίδια
ποινή δύναται να επιβληθεί και για τις πράξεις του άρ-
θρου 336, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότε-
ρου από δεκαπέντε (15) ετών. Περιορισµός σε ειδικό κα-
τάστηµα κράτησης νέων µπορεί να επιβληθεί και σε ανή-
λικο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος
της ηλικίας του και του έχει επιβληθεί το αναµορφωτικό
µέτρο της περίπτωσης ιβ΄της παραγράφου 1 του άρθρου
122, εάν µετά την εισαγωγή του στο ίδρυµα αγωγής τε-
λέσει έγκληµα που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν κα-
κούργηµα. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και ε-
µπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει
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γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνο-
νται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµέ-
νων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών
τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλί-
κου.

2. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται επακριβώς
ο χρόνος παραµονής του ανηλίκου στο ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων σύµφωνα µε το άρθρο 54.»

Άρθρο 27

Το άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 292

1. Όποιος µε πρόθεση παρεµποδίζει τη λειτουργία κοι-
νόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινω-
νία και ιδίως αυτοκινητοδρόµου, σιδηροδρόµου, αερο-
πλάνου, λεωφορείου, ταχυδροµείου ή τηλεγράφου που
προορίζονται για κοινή χρήση τιµωρείται µε φυλάκιση έ-
ως ένα (1) έτος.

2. Αν η πράξη της παραγράφου 1 είχε σηµαντική διάρ-
κεια επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη.

Άρθρο 28

Στο άρθρο 298 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδά-
φιο β΄ ως εξής:

«Το δικαστήριο, όσον αφορά τα πληµµελήµατα του άρ-
θρου 292 ή την πράξη του άρθρου 431, δύναται να απαλ-
λάξει το δράστη από την ποινή, εφόσον η παρεµπόδιση
είχε ασήµαντη διάρκεια ή ο δράστης τέλεσε την πράξη
για την προάσπιση ευρύτερου κοινωνικού συµφέρο-
ντος.»

Άρθρο 29

Μετά το άρθρο 361Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
άρθρο 361Β ως εξής:

«Άρθρο 361Β

1. Όποιος προµηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή
αναγγέλλει µε δηµόσια πρόσκληση την παροχή ή προµή-
θεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα
λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρη-
σκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυ-
τότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τιµωρείται µε φυλάκι-
ση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και µε χρηµατική ποινή
τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

2. Εάν στην πράξη της προηγούµενης παραγράφου
συµµετείχαν δύο (2) ή περισσότεροι επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποι-
νή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδων
(25.000) ευρώ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 30

Η παρ. 2 του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
µίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 225 παράγρα-
φοι 1 περίπτωση α΄ και 2 εδάφιο α΄, 229, 362, 363 και
364 ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο δόθηκε όρκος ή
η χωρίς όρκο κατάθεση ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η
καταµήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθη-
κε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µετά
την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31, 43 παρ. 1 εδάφιο
β΄), αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έ-
ως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του εισαγγελέα εφετών.»

Άρθρο 31

Το άρθρο 113 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 113
Δικαστήριο Ανηλίκων

1. Τα Δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες
πράξεις που τελούνται από ανηλίκους και επιβάλλουν τα
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, που ορίζονται από
τον Ποινικό Κώδικα ή τις ποινές, κατά τις παρακάτω δια-
κρίσεις:
Α. Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει: α) τις

πράξεις που τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες
που δικάζονται από το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων, β)
τα πταίσµατα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα
του πρωτοδικείου και γ) τις εφέσεις κατά των αποφάσε-
ων του πταισµατοδικείου για ανηλίκους.
Β. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιό-

ποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους, για τις ο-
ποίες, αν τελούνταν από ενήλικα, απειλείται ισόβια κά-
θειρξη, καθώς και τις πράξεις του άρθρου 336 του Ποινι-
κού Κώδικα, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νε-
ωτέρου από δεκαπέντε (15) ετών.
Γ. Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις εφέσεις κατά των

αποφάσεων των µονοµελών και τριµελών δικαστηρίων
ανηλίκων που λειτουργούν στα πληµµελειοδικεία.

2. Το άρθρο 119 εφαρµόζεται αναλόγως στις περιπτώ-
σεις των εδαφίων Α΄ και Β΄ της προηγούµενης παρα-
γράφου.»

Άρθρο 32

Η παρ. 1 του άρθρου 279 του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
µίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο συλλαµβανόµενος επ’ αυτοφώρω ή µε ένταλµα
οδηγείται χωρίς αναβολή στον αρµόδιο εισαγγελέα, το
αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη
σύλληψή του και, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα
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του, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη µεταφορά
του. Αν πρόκειται για κακούργηµα ή αν η σύλληψη έγινε
µε ένταλµα του ανακριτή, ο εισαγγελέας παραπέµπει
στον ανακριτή εκείνον που έχει συλληφθεί και αν πρό-
κειται για πληµµέληµα, ενεργεί σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στα άρθρα 43,47, 246 παρ. 3 και 417 κ.ε.. Ειδικά σε
περίπτωση σύλληψης επ’ αυτοφώρω για πληµµέληµα, ο
ανακριτικός υπάλληλος εντός δώδεκα (12) ωρών ειδο-
ποιεί µε το ταχύτερο µέσο τον εισαγγελέα, ο οποίος
µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήµα-
τος και την προσωπικότητα του δράστη, να δώσει εντολή
να αφεθεί αυτός ελεύθερος και να µην εφαρµοστεί η
προβλεπόµενη για τα αυτόφωρα εγκλήµατα διαδικασία
του άρθρου 418 παρ. 1 εδάφιο α΄ και 2. Στην περίπτωση
αυτή ο ανακριτικός υπάλληλος υποβάλλει στον εισαγγε-
λέα χωρίς χρονοτριβή όλες τις εκθέσεις που συντάχθη-
καν για τη συγκεκριµένη υπόθεση.»

Άρθρο 33

Το άρθρο 340 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 340

1. Ο κατηγορούµενος οφείλει να εµφανίζεται αυτο-
προσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση· µπορεί ε-
πίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπερά-
σπισή του. Στα κακουργήµατα ο πρόεδρος του δικαστη-
ρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους κατηγο-
ρούµενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ια-
νουάριο κάθε έτους το διοικητικό συµβούλιο του οικείου
δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο
δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργη-
µα. Για το σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρία-
σης ο πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύ-
νολο των υποθέσεων, εάν οι κατηγορούµενοι στερού-
νται συνηγόρου υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες
διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται
υποχρεωτικά σε συνεδρίαση µετά από διακοπή, προκει-
µένου να προετοιµαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνή-
γορος. Η δικάσιµος µετά από τη διακοπή αυτή δεν µπο-
ρεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες.
Ο συνήγορος µπορεί να διορίζεται και πριν από τη συ-

νεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούµενος, ακόµα και
µε απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται
στις φυλακές, το αίτηµά του διαβιβάζεται από τον διευ-
θυντή του καταστήµατος κράτησης. Ο εισαγγελέας διο-
ρίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του
τη δικογραφία.
Αν ο κατηγορούµενος αρνηθεί την υπεράσπισή του α-

πό το διορισµένο συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρί-
ου διορίζει σε αυτόν άλλο συνήγορο από τον ίδιο πίνα-
κα. Σε περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουµένου,
το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης
του κακουργήµατος χωρίς διορισµό συνηγόρου.
Σε δίκες για κακούργηµα, οι οποίες λόγω της σοβαρό-

τητας και του αντικειµένου τους πρόκειται να έχουν µα-
κρά διάρκεια, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει µε
την ίδια διαδικασία στον κατηγορούµενο που δεν έχει
συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3) συνηγόρους από τον ίδιο
πίνακα. Ο κατηγορούµενος δεν µπορεί να αρνηθεί την υ-
περάσπισή του από το συνήγορο ή τους συνηγόρους
που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, µπορεί όµως µε αιτιο-

λογηµένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την
ανάκληση του διορισµού ενός (1) µόνο συνηγόρου, οπό-
τε η υπεράσπιση συνεχίζεται από τους λοιπούς, εφόσον
είχαν διοριστεί περισσότεροι από ένας.»

Άρθρο 34

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 478 του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ένδικο µέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον
ανήλικο κατηγορούµενο µόνο κατά του βουλεύµατος
του συµβουλίου πληµµελειοδικών το οποίο τον παραπέ-
µπει στο δικαστήριο για έγκληµα που, αν το τελούσε ε-
νήλικος, θα ήταν κακούργηµα, για το οποίο επιβάλλεται
η ποινή του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
ανηλίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 127 παράγραφος 1 του
Ποινικού Κώδικα, και µόνο για τους λόγους που αναφέ-
ρονται στο προηγούµενο εδάφιο.»

Άρθρο 35

Η παρ. 4 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
µίας αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Αν µε την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποι-
νή πρόσκαιρης κάθειρξης ή περιορισµός σε ειδικό κατά-
στηµα κράτησης νέων, η κρίση για το αν η έφεση έχει α-
νασταλτικό αποτέλεσµα ανήκει στο δικαστήριο που δίκα-
σε. Αυτό, µε ειδική αιτιολογία και εφαρµόζοντας τα κρι-
τήρια της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, καθώς
και, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, λαµβάνοντας πρωτί-
στως υπόψη το συµφέρον του ανηλίκου, αποφασίζει α-
µέσως µετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγ-
γέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουµένου ό-
τι θα ασκήσει έφεση.»

Άρθρο 36

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 578 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 37

1. Η παρ. 2 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981
(Α΄187) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα α-
νάλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του
αδικηθέντος από κάποια από τις προβλεπόµενες στην
προηγούµενη παράγραφο πράξεις το δικαστήριο λαµβά-
νει υπόψη ιδίως: α) τις επιπτώσεις του δηµοσιεύµατος
στον αδικηθέντα, καθώς και στο οικογενειακό, κοινωνικό
και επαγγελµατικό περιβάλλον του, β) το είδος, τη φύση,
τη σπουδαιότητα, τη βαρύτητα και την απαξία των γεγο-
νότων, πράξεων ή χαρακτηρισµών που του αποδόθηκαν
µε το δηµοσίευµα, γ) το είδος της προσβολής, που υπέ-
στη, δ) την ένταση του πταίσµατος του εναγοµένου, ε)
τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, και στ) την κοι-
νωνική και οικονοµική κατάσταση των διαδίκων.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981 (Α΄
187) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή
που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει µε έγγραφη, εξώ-
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δικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου, ή όταν
αυτός είναι άγνωστος τον εκδότη ή το διευθυντή σύντα-
ξής του, να αποκαταστήσει την προσβολή µε την κατα-
χώριση σε αυτό κειµένου που του υποδεικνύει. Στο κεί-
µενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις που
θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν και
οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριµένη αναφορά υ-
πήρξε προσβλητική. Η αποκατάσταση θεωρείται ότι ε-
πήλθε αν ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο
διευθυντής σύνταξης αυτού, εντός διαστήµατος δέκα
(10) ηµερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο αµέσως επόµενο
τεύχος: α) ανακαλέσει ρητά την προσβολή µε την παρα-
πάνω δηµοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρ-
χει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης η-
µέρας κυκλοφορίας της εφηµερίδας, που είχε καταχωρι-
στεί η αρχή του επιλήψιµου δηµοσιεύµατος, και σε έκτα-
ση και µέγεθος ανάλογο µε το τελευταίο, και β) κοινο-
ποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δηµοσίευµα αποκα-
τάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήµατος δέκα
(10) ηµερών ή η µη δηµοσίευση στο αµέσως επόµενο
τεύχος θεωρείται άρνηση εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή εκ-
δότη του εντύπου. Η παράλειψη της παραπάνω διαδικα-
σίας έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής ως α-
παράδεκτης. Η αγωγή αποζηµίωσης της παραγράφου 2
πρέπει να ασκηθεί εντός έξι (6) µηνών από την πάροδο
της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών ή της ρητής αρνη-
τικής απάντησης, εφόσον αυτή έχει δοθεί νωρίτερα, ή α-
πό την έκδοση του αµέσως επόµενου τεύχους.
Εάν λάβει χώρα η αποκατάσταση της προσβολής, σύµ-

φωνα µε τα παραπάνω, δεν µπορεί να υπάρξει αστική α-
ξίωση κατά την παράγραφο 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν το ε-
πιλήψιµο δηµοσίευµα αφορούσε επικείµενο γεγονός
µείζονος σηµασίας για την ατοµική, οικογενειακή, επαγ-
γελµατική και εν γένει κοινωνική πρόοδο του αδικηθέ-
ντος και η αποκατάσταση της σχετικής προσβολής επα-
κολούθησε αυτού, η τελευταία δύναται να θεωρηθεί ως
µη πλήρης και διατηρείται η αξίωση ανάλογης χρηµατι-
κής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Αν παρά τη δη-
µοσίευση της ανάκλησης έχει αποδεδειγµένα προκληθεί
στον αδικηθέντα περιουσιακή ζηµία που οφείλεται στο ε-
πιλήψιµο δηµοσίευµα, ο ενάγων δικαιούται να προσφύ-
γει στο αρµόδιο δικαστήριο µόνο για την αξίωση αυτή. Η
εκδίκαση της κατά το παρόν άρθρο αγωγής χωρεί ανε-
ξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για την ίδια
πράξη, καθώς και της τυχόν για οποιονδήποτε λόγο ανα-
βολής ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας που έχει
αρχίσει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ε-
φαρµόζονται κατά την άσκηση του δικαιώµατος επανόρ-
θωσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9
του π.δ. 100/2000 (Α΄ 98).».

3. Οι παράγραφοι υπ’ αριθµόν 8 και 9 του άρθρου µό-
νου του ν. 1178/1981 (Α΄ 187) αναριθµούνται σε 9 και 10,
αντίστοιχα, και προστίθεται παράγραφος υπ’ αριθµόν 8
σύµφωνα µε την οποία:

«8. Εγκλήσεις και αγωγές που υποβάλλονται από έναν
ή περισσότερους κατά του ιδίου, αν συνδέονται µε φρά-
σεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και περιλαµβάνο-
νται σε ένα δηµοσίευµα, άρθρο, βιβλίο ή άλλο κείµενο,
καθώς και σε αρθρογραφία ή εκποµπές του που αφορούν
το ίδιο θέµα, συνεκδικάζονται υποχρεωτικά και εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 128, 129 ΚΠΔ και 246
ΚΠολΔ, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα του καθ’ ου.»

4. Καταργούνται το τέταρτο και το πέµπτο εδάφιο της
παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο 38
Διάθεση κατασχεθέντων, δηµευθέντων προϊόντων

σε Καταστήµατα Κράτησης

Τα κάθε είδους προϊόντα λαθρεµπορίας που κατάσχο-
νται, δηµεύονται ή περιέρχονται ως αζήτητα στην κυριό-
τητα του Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία είναι πρόσφορα
για κάλυψη αναγκών κρατουµένων, µπορούν να διατίθε-
νται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), σε Καταστήµατα Κράτη-
σης για τις ανάγκες των άπορων κρατουµένων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δι-

καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων
καθορίζεται η διαδικασία και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 39
Τροποποίηση του π.δ. 62/2014

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 62/
2014, ως εξής:

«1. Ο θεσµός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρ-
µοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστηµα µέχρι δεκαοκτώ
(18) µηνών και θα αφορά: α) έως πενήντα (50) κρατουµέ-
νους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κά-
θειρξης και εκτίουν αυτήν στα Καταστήµατα Κράτησης
Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Τρικάλων,
Κοµοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώνουν µόνιµη κα-
τοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους
κρατούµενους αυτούς θα εφαρµοστεί σύστηµα παρακο-
λούθησης της παραµονής τους στην κατοικία τους και
της κίνησής τους εκτός αυτής. β) Έως πενήντα (50) κρα-
τουµένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορι-
σµού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης
Νέων Αυλώνα ή κρατούµενες που έχουν καταδικαστεί
σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στο
Κατάστηµα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, οι οποί-
οι δηλώνουν µόνιµη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Αττικής, εξαιρουµένων των νήσων που υπάγονται σε
αυτήν. Στους κρατούµενους αυτούς θα εφαρµοστεί σύ-
στηµα παρακολούθησης της παραµονής τους στην κα-
τοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. γ) Έως ε-
κατό (100) υποδίκους για εγκλήµατα, η ανάκριση των ο-
ποίων υπάγεται στην αρµοδιότητα του Πρωτοδικείου Α-
θηνών, του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικεί-
ου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δηλώνουν µόνιµη κατοικία
στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουµένων των
νήσων που υπάγονται σε αυτήν ή την Περιφερειακή Ενό-
τητα Θεσσαλονίκης. Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρ-
µοστεί σύστηµα παρακολούθησης της παραµονής τους
στην κατοικία τους. Στον ως άνω αριθµό συµπεριλαµβά-
νονται και οι υπαγόµενοι στην παράγραφο 3 του άρθρου
110Α του Ποινικού Κώδικα, οι οποίοι δηλώνουν κατοικία
στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, για να εφαρµοστεί
σύστηµα παρακολούθησης παραµονής στην κατοικία
τους. Στον ίδιο αριθµό συµπεριλαµβάνονται και υπόδικοι
ή κατάδικοι φοιτητές και σπουδαστές Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων, που εδρεύουν στην Περιφερειακή
Ενότητα Αττικής, στους οποίους χορηγείται άδεια µε η-
λεκτρονική επιτήρηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα. δ) Έως 50 υ-
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ποδίκους για εγκλήµατα που επισύρουν ποινή πρόσκαι-
ρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε
ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται και νοση-
λεύονται, για ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο
105 παράγραφος 7 ΠΚ, στο νοσοκοµείο κρατουµένων
Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν µόνιµη κατοικία στην
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουµένων των νή-
σων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υπόδικους αυτούς
θα εφαρµοστεί σύστηµα παρακολούθησης της παραµο-
νής τους στην κατοικία τους.»

Άρθρο 40
Σύσταση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής

του Σωφρονιστικού Κώδικα

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων συνιστάται τριµελής επι-
τροπή για την αναµόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα.
Η επιτροπή θα επεξεργαστεί το υπάρχον σχέδιο της ειδι-
κής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστάθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 27791/17.3.2010 (Υ.Ο.Δ.Δ. 96/2010) από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και τις υποβλη-
θείσες Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση Αξιολόγησης Συ-
νεπειών Ρυθµίσεων. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτρο-
πή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής
κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος.
Η επιτροπή συγκροτείται από εισαγγελικό λειτουργό και
µέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Καθήκο-
ντα γραµµατέα ανατίθενται µε την ίδια απόφαση σε υ-
πάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωµάτων.

Άρθρο 41
Ενίσχυση αγροτικών φυλακών

1. Στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης και την Κε-
ντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να
µετάγονται κατάδικοι κρατούµενοι, ικανοί για εργασία,
ανεξαρτήτως αδικήµατος, µε απόφαση της Κεντρικής Ε-
πιτροπής Μεταγωγών, µετά από πρόταση του Συµβουλί-
ου Φυλακής και εφόσον:

(α) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές
φυλάκισης ή κάθειρξης µέχρι δέκα (10) έτη.

(β) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές
φυλάκισης ή κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών, έχουν ε-
κτίσει πραγµατικά το ένα πέµπτο (1/5) της ποινής τους
και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον µία (1) τακτική ά-
δεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.

(γ) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, έ-
χουν εκτίσει πραγµατικά οκτώ (8) έτη και τους έχει χο-
ρηγηθεί τουλάχιστον µία (1) άδεια τους όρους της οποί-
ας έχουν τηρήσει.

2. Κρατούµενοι των κατηγοριών (β) και (γ) οι οποίοι
δεν λαµβάνουν τακτική άδεια γιατί δεν έχουν υποστηρι-
κτικό περιβάλλον, ενώ πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις
του νόµου, δύνανται να µετάγονται µε απόφαση της Κε-
ντρικής Επιτροπής Μεταγωγών σε αγροτικά καταστήµα-
τα κράτησης, µετά από πρόταση του Συµβουλίου Φυλα-
κής.

3. Οι φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, δύνανται να προβαί-
νουν σε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης,
προµήθειας αγαθών ή προϊόντων σε καταστήµατα κρά-
τησης που διαθέτουν αγροτικές ή βιοτεχνικές µονάδες
εργασίας, στις οποίες απασχολούνται κρατούµενοι µε
ευεργετικό υπολογισµό ηµερών ποινής λόγω εργασίας,

σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Σωφρονιστικού
Κώδικα.

4. Καταργείται η υπουργική απόφαση 63021 (Β΄ 2124
/2012) και κάθε προηγούµενη σχετική υπουργική απόφα-
ση.

Άρθρο 42
Εξ αποστάσεως φοίτηση κρατουµένων
σε ΑΕΙ/ΤΕΙ µε ηλεκτρονική επιτήρηση

Η παρ. 1 του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν.
2776/1999), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρ-
θρο 11 του ν. 4312/2014 (Α΄ 260), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για τη φοίτηση
κρατουµένων σε σχολές όλων των βαθµίδων της εκπαί-
δευσης, εφόσον στην περιοχή φοίτησης λειτουργεί αντί-
στοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ενδια-
φερόµενοι κατάστηµα κράτησης. Η άδεια χορηγείται α-
πό το Συµβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του πα-
ρόντος µε τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του
άρθρου 55 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄, παράγραφοι 2
και 3 του παρόντος. Για τους υποδίκους απαιτείται και η
σύµφωνη γνώµη του δικαστικού οργάνου που διέταξε
την προσωρινή κράτηση. Εάν το Συµβούλιο του άρθρου
70 παράγραφος 1 του παρόντος αποφαίνεται υπέρ της
χορήγησης της άδειας, αλλά υπάρχει αρνητική γνώµη
του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή
κράτηση, ο κρατούµενος δικαιούται να προσφύγει στο
Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως συµβούλιο, µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της α-
πόφασης. Η διάταξη του άρθρου 56 παράγραφος 3 του
παρόντος εφαρµόζεται ανάλογα. Η φοίτηση καταδίκων
και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων, που δεν έχουν λάβει την ως ά-
νω άδεια, µπορεί να γίνεται και µε παρακολούθηση µα-
θηµάτων εξ αποστάσεως. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εξ αποστάσεως παρακολού-
θηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων, καθώς και η
συµµετοχή στις εξετάσεις των ανωτέρω φοιτητών ή
σπουδαστών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών της
σχολής στην οποία φοιτούν. Στους ίδιους φοιτητές και
σπουδαστές, εφόσον έχουν µε επιτυχία παρακολουθή-
σει το ένα τρίτο (1/3) των µαθηµάτων και εργαστηρίων,
κατά τους όρους που ορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου επί ένα ακαδηµαϊ-
κό εξάµηνο, µπορεί να χορηγείται άδεια µε ηλεκτρονική
επιτήρηση, χωρίς περιορισµούς του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.»

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3772/2009

1) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3772/2009 η φράση «στελέχωση µε ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό» αντικαθίσταται ως εξής: «στελέχω-
ση µε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστηµονικό προ-
σωπικό».

2) Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3772/2009 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
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των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και συναρµόδιων
Υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λει-
τουργίας των ανωτέρω Θεραπευτικών Καταστηµάτων, η
λειτουργία τυχόν παραρτηµάτων για γυναίκες και νεα-
ρούς κρατουµένους, η σύνδεση µε συγκεκριµένο νοσο-
κοµείο του Ε.Σ.Υ., τα θέµατα πρόβλεψης οργανικών θέ-
σεων, µεταφοράς και κατάταξης του υπηρετούντος ια-
τρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστηµονικού προσω-
πικού, η καταβολής της µισθοδοσίας τους, κάλυψης κε-
νών θέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέ-
ρεια.»

Άρθρο 44
Ενίσχυση Σωφρονιστικής Διοίκησης

1) Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 101/2014
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Τον Γενικό Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής
στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως προς τα Κατα-
στήµατα Κράτησης επικουρεί Αυτοτελές Γραφείο Συντο-
νισµού Φυλακών, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Πα-
ροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων και διαµόρφωση
προτάσεων. β) Διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνερ-
γασίας µεταξύ των Καταστηµάτων Κράτησης και λοιπών
φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης. γ) Ανάληψη πρωτο-
βουλιών για την επίλυση προβληµάτων λειτουργίας και
τη διαχείριση κρίσεων. Στο Αυτοτελές Γραφείο προΐστα-
ται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ που, κατά προτίµηση, α-
σκεί ή έχει ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή σε Κατάστηµα
Κράτησης ή στην Κεντρική Υπηρεσία («Συντονιστής Φυ-
λακών») και υπηρετούν έως δύο (2) υπάλληλοι της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας ή Καταστήµατος Κράτησης.»

2) Η παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 101/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων προΐσταται υ-
πάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
Στη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστι-
κής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δι-
οικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων,
της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Καταστηµάτων Κράτη-
σης.»

Άρθρο 45
Θέµατα εξωτερικής φρουράς
Καταστηµάτων Κράτησης

1. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες
της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης Καταστηµάτων
Κράτησης, καθώς και οι οδηγοί αυτών, υπάγονται στις ί-
διες διατάξεις που ισχύουν για τα υπηρεσιακά οχήµατα
της Ελληνικής Αστυνοµίας και τους οδηγούς αυτών, ό-
σον αφορά στους περιορισµούς στον κυβισµό του κινη-
τήρα τους, τον εφοδιασµό µε συσκευές περιορισµού τα-
χύτητας και την υποχρέωση των οδηγών αυτών για από-
κτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας. Ε-
ξαιρούνται δε, από τις γενικότερες διατάξεις που ισχύ-
ουν για τα λοιπά οχήµατα του δηµοσίου και υπάγονται
στην κατηγορία των οχηµάτων άµεσης ανάγκης.

2. Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής
Φρούρησης δύναται να εκτελεί παρεµφερή καθήκοντα ε-
κτός των κυρίως χώρων κράτησης, τα οποία του αναθέ-

τει ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης του Καταστήµατος Κρά-
τησης ύστερα από πρόταση του Προϊσταµένου του Τµή-
µατος Εξωτερικής Φρούρησης, για όσο χρόνο δεν του
χορηγείται ή του αφαιρείται ο υπηρεσιακός οπλισµός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 46

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1756/
1988 (Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης
δικαστικών λειτουργών) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των µει-
κτών ορκωτών Εφετείων Δωδεκανήσου, Ναυπλίου, Λα-
µίας, Καλαµάτας, Ευβοίας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης,
Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας, Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας ο δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο: αα)
των Αθηνών για τα πέντε πρώτα, ββ) του Πειραιώς για τα
τέσσερα αµέσως επόµενα, γγ) της Θεσσαλονίκης για τα
πέντε αµέσως επόµενα και δδ) των Πατρών για το τε-
λευταίο παραγγέλλει να µεταβούν από το εφετείο για τη
σύνθεση δικασίµων όσοι εφέτες χρειάζονται».

2. Η περίπτωση Βα΄ του άρθρου 17 του ν. 1756/1988, η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο 12 περίπτωση 1 του
ν. 4312/2014 (Α΄ 260) καταργείται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.1756/1988 (Κώδικας
οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών
λειτουργών) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι:
α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

νων Δικαιωµάτων για όλους τους δικαστικούς λειτουρ-
γούς,
β) ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας και ο

αρχαιότερος από τους κληρωθέντες, κατά το άρθρο 82,
στο Συµβούλιο Επιθεώρησης, αντιπροέδρους (τακτικούς
και αναπληρωµατικούς), για τους παρέδρους, τους ειση-
γητές και τους δόκιµους εισηγητές του Συµβουλίου της
Επικρατείας,
γ) ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας και ο

αντιπρόεδρος που προεδρεύει στο Συµβούλιο Επιθεώρη-
σης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για τους δι-
καστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων,
δ) ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του

Αρείου Πάγου και ο προϊστάµενος της επιθεώρησης για
όλους τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών-ποι-
νικών δικαστηρίων, εκτός από τα µέλη του Αρείου Πά-
γου,
ε) ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο αρχαιό-

τερος από τους κληρωθέντες, κατά το άρθρο 82, στο
Συµβούλιο Επιθεώρησης, αντιπροέδρους (τακτικούς και
αναπληρωµατικούς), για τους παρέδρους, τους εισηγη-
τές και τους δόκιµους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου,
στ) ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης

του εφετείου ή ο πρόεδρος του εφετείου (πολιτικού ή δι-
οικητικού) για τους προέδρους πρωτοδικών, πρωτοδίκες,
παρέδρους, ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες,
ζ) ο εισαγγελέας εφετών ή ο προϊστάµενος της εισαγ-

γελίας εφετών για τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς
πρωτοδικών και παρέδρους της εισαγγελίας.»
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Άρθρο 47

Από 1η Ιανουαρίου 2016 οι οργανικές θέσεις των δικα-
στικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύ-
νης αυξάνονται ως ακολούθως : α) των εφετών κατά δέ-
κα (10) οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε τε-
τρακόσια εξήντα (460) και β) των αντεισαγγελέων εφε-
τών κατά πέντε (5) οριζοµένου του συνολικού αριθµού
αυτών σε εκατόν τριάντα πέντε (135).

Άρθρο 48

1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Εκλόγιµοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι µε τουλάχι-
στον Γ΄ βαθµό.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υ-
παλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«7. Χρέη γραµµατέα των παραπάνω συµβουλίων ασκεί
δικαστικός υπάλληλος µε τουλάχιστον Γ΄ βαθµό.»

3. Το άρθρο 70 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 70

Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων τοποθετούνται
δικαστικοί υπάλληλοι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα ε-
πόµενα άρθρα. Ως οργανικές µονάδες νοούνται η γενική
διεύθυνση, η διεύθυνση και το τµήµα.»

4. Ο τίτλος του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υ-
παλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Επιλογή προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων».
5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Κώδικα

Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Ως προϊστάµενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστι-
κοί υπάλληλοι του οικείου τοµέα κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
µε τουλάχιστον Β΄ βαθµό».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υ-
παλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«2. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό
τουλάχιστον Β΄ που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιό-
τητας ή αν είναι λιγότεροι από τον απαιτούµενο κατά
την παράγραφο 4 αριθµό κρινοµένων, κρίνονται προς ε-
πιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Γ΄. Εάν ο α-
ριθµός των προηγουµένων δεν επαρκεί, κρίνονται προς
επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι της ΔΕ κατηγορίας µε
βαθµό Β΄ ή Γ΄, προηγουµένων εξ αυτών όσων έχουν πε-
ρισσότερο χρόνο υπηρεσίας στους βαθµούς αυτούς.»

7. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υ-
παλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«3. Ως προϊστάµενοι τµηµάτων επιλέγονται δικαστικοί
υπάλληλοι του οικείου δικαστηρίου, εισαγγελίας ή υπη-
ρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ µε βαθµό τουλάχι-
στον Β΄. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι µε το
βαθµό αυτόν ή αν ο αριθµός τους δεν είναι επαρκής, κρί-
νονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό
Γ΄ που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προηγουµέ-

νων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρε-
σίας, ώστε να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος κατά την
παράγραφο 4 αριθµός κρινοµένων.»

8. Στη διάταξη της παρ. 2Γ του άρθρου 12 του ν. 4229/
2014 (Α΄ 8), µετά το εδάφιο α΄, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας
των υποψηφίων που συµµετείχαν στο διαγωνισµό για
την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υ-
παλλήλων, η οποία προκηρύχτηκε µε την υπʼ αριθµ.
5223/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
(Α.Σ.Ε.Π. 23) παρατείνεται έως τις 30.6.2016.»

9. Το άρθρο 15 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) καταργείται.

Άρθρο 49

Η µεταβατική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 165 «Με-
ταβατικές και τελικές διατάξεις» του ν. 4194/2013 «Κώ-
δικας Δικηγόρων» καταργείται.

Άρθρο 50

1. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας
Συµβολαιογράφων» καταργείται.

2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 2830/2000 «Κώδικας Συµβολαιογράφων» αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν βαθµό
µεγαλύτερο ή ίσο µε δέκα (10) µονάδες σε κάθε µάθηµα.
Οι ανωτέρω υποβάλλουν αίτηση προτίµησης για το διο-
ρισµό τους σε κενές έδρες συµβολαιογράφων ανεξαρτή-
τως ειρηνοδικειακής περιφέρειας και διορίζονται µε σει-
ρά προτεραιότητας ανάλογα µε τη βαθµολογία τους».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας
Συµβολαιογράφων» αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Σε περίπτωση ισοβαθµίας επιτυχόντων για την ίδια
έδρα συµβολαιογράφου διενεργείται κλήρωση.»

Άρθρο 51

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονιστικού Διατάγµατος
της 19/23 Ιουλίου 1941 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαί-
ον κείµενον των διατάξεων των αναγκαστικών νόµων
434/1937, 1933/1939, 2182/1940 και 2532/1940 «περί ορ-
γανισµού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους»» αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή θανάτου ει-
δικού άµισθου υποθηκοφύλακα ή συµβολαιογράφου που
εκτελεί έργα υποθηκοφύλακα, σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο, η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου ανατί-
θεται σε συµβολαιογράφο της έδρας του Ειρηνοδικείου
µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της Ολοµέλειας του αρµόδιου Πρωτοδικείου. Αν στην ί-
δια ειρηνοδικειακή περιφέρεια υπηρετούν περισσότεροι
του ενός συµβολαιογράφοι, η επιλογή γίνεται µε κριτή-
ριο την αρχαιότητα, άλλως τα έτη προηγούµενης άσκη-
σης του δικηγορικού επαγγέλµατος. Σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις και κατόπιν αιτήµατος του οικείου Συµβολαιο-
γραφικού Συλλόγου η ανάθεση µπορεί να γίνει και εκ πε-
ριτροπής σε όλους τους συµβολαιογράφους της ειρηνο-
δικειακής περιφέρειας. Μέχρις ότου αναλάβει τα καθή-
κοντά του ο συµβολαιογράφος που ορίστηκε µε την ανω-
τέρω διαδικασία τη λειτουργία του υποθηκοφυλακείου α-
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ναλαµβάνει ο αρχαιότερος συµβολαιογράφος της ειρη-
νοδικειακής περιφέρειας µε πράξη του Προέδρου του
Τριµελούς Συµβουλίου Διοίκησης ή του Διευθύνοντα το
Πρωτοδικείο. Οι συµβολαιογράφοι που εκτελούν έργα υ-
ποθηκοφύλακα δεν βαρύνονται µε τις οφειλές που ανά-
γονται στο προηγούµενο της ανάληψης της υπηρεσίας
τους διάστηµα.
Ο συµβολαιογράφος στον οποίο ανατέθηκαν προσωρι-

νά τα έργα του υποθηκοφύλακα, δύναται να υποβάλει αί-
τηση παραίτησης στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η αποδοχή ή µη της αί-
τησης αυτής, καθώς και ο ορισµός νέου αναπληρωτή γί-
νονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Ολοµέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Ο
συµβολαιογράφος στον οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα,
σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγρά-
φου δύναται να παραιτηθεί και η αποδοχή ή µη της αίτη-
σης παραίτησής του, καθώς και ο ορισµός του επόµενου
σε σειρά αρχαιότητας συµβολαιογράφου ως αναπληρω-
τή υποθηκοφύλακα, γίνεται από τον Πρόεδρο του Τριµε-
λούς Συµβουλίου Διοίκησης ή τον Διευθύνοντα το Πρω-
τοδικείο. Η υποβολή αίτησης παραίτησης δεν αναστέλ-
λει την ισχύ της πράξης διορισµού.»

Άρθρο 52

Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 724/1977 (Α΄ 299) προ-
στίθεται διάταξη ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταφέρονται
οργανικές θέσεις µεταξύ των έµµισθων υποθηκοφυλα-
κείων και κτηµατολογικών γραφείων για την εξυπηρέτη-
ση υπηρεσιακών αναγκών».

Άρθρο 53

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του
ν. 2993/2002 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ορ-
γανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λει-
τουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υ-
παλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58 )
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προκηρύσσεται δια-
γωνισµός για την κάλυψη κενών θέσεων ειδικών Αµί-
σθων Υποθηκοφυλάκων.»

2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 13 του
ν. 2993/2002 αναριθµούνται σε 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα
και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου καταργείται.

3. Η περίπτωση δ΄ της αναριθµηµένης παρ. 4 του άρ-
θρου 13 του ν. 2993/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) πτυχίο Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής και βαθ-
µό Α΄, Β΄ ή Γ΄ υπαλλήλου έµµισθου υποθηκοφυλακεί-
ου».

Άρθρο 54

Το άρθρο 3 του ν.δ. 811/1971 «Περί τροποποποιήσεως
και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967
«περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 19/23
Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγµατος «περί Οργανι-

σµού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους»» (Α΄9), όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται έπειτα από πρό-
ταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών και µετά από
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του οικείου Πρωτοδικείου
δύναται, σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λό-
γο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άµι-
σθου Υποθηκοφύλακα, να συγχωνευθεί το άµισθο υπο-
θηκοφυλακείο µε όµορο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυ-
λακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής ή πρωτοδικειακής περι-
φέρειας, ή να µετατραπεί σε έµµισθο.
Η Ολοµέλεια του Πρωτοδικείου γνωµοδοτεί και για

την έδρα του υποθηκοφυλακείου που προκύπτει από τη
συγχώνευση, η οποία ορίζεται στο ανωτέρω προεδρικό
διάταγµα. Ο υποθηκοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του
στη νέα έδρα του υποθηκοφυλακείου.  
Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να συγχωνευθεί

έµµισθο υποθηκοφυλακείο µε όµορο έµµισθο υποθηκο-
φυλακείο, καθώς και µη ειδικό υποθηκοφυλακείο µε όµο-
ρο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55

Πρόσωπα του ίδιου ή άλλου φύλου τα οποία έχουν τε-
λέσει γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης που προβλέπεται από
το δίκαιο του τόπου τέλεσής του, µε µέλη διπλωµατικών
αποστολών, µέλη έµµισθων προξενικών αρχών, καθώς
και υπαλλήλους διεθνών οργανισµών που έχουν την Έ-
δρα τους ή Γραφείο στην Ελλάδα, θεωρούνται µέλη της
οικογένειας αυτών για τους σκοπούς της εφαρµογής της
Σύµβασης της Βιέννης για τις Διπλωµατικές Σχέσεις, της
Σύµβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, και
των κατά περίπτωση Συµφωνιών Έδρας και συναφών
διεθνών συµφωνιών, αντιστοίχως, εφόσον έχουν ανα-
κοινωθεί καταλλήλως από το Κράτος αποστολής ή τον
διεθνή οργανισµό.

Άρθρο 56
Ληξιαρχικές και δηµοτολογικές ρυθµίσεις

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 344/1976 (Α΄ 143),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η φράση «ετερόφυλων
προσώπων» διαγράφεται.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 (Α΄143), ό-
πως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Σύµφωνο συµβίωσης που έχει καταρτιστεί ενώπιον
Έλληνα προξένου ανάµεσα σε δύο συµβαλλοµένους εκ
των οποίων ο ένας τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγέ-
νεια, δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο
συµφώνου συµβίωσης που τηρείται στην ίδια προξενική
αρχή.»

3. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 29 του
ν. 3801/2009 καταργούνται.
Σύµφωνα συµβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την

έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπο-
νται από το προϊσχύον καθεστώς, εκτός αν τα συµβαλ-
λόµενα µέρη επιλέξουν να υπαχθούν συνολικά στις δια-
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τάξεις του παρόντος νόµου, κατά τους όρους της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 62.

4. Στο π.δ. 497/1991 (Α΄ 180) προστίθεται άρθρο 1Α,
ως εξής:

«Άρθρο 1Α

Η σύναψη συµφώνου συµβίωσης, το οποίο καταρτίζε-
ται µε συµβολαιογραφική πράξη και καταχωρείται στο οι-
κείο Ληξιαρχείο, συνεπάγεται δηµιουργία κοινής οικογε-
νειακής µερίδας των συµβιούντων προσώπων, µε αναλο-
γική εφαρµογή των δηµοτολογικών διατάξεων που αφο-
ρούν τους συζύγους και τα τέκνα αυτών.»

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια
που αφορά την αποτύπωση της ληξιαρχικής και δηµοτο-
λογικής κατάστασης των προσώπων που συνάπτουν
σύµφωνο συµβίωσης και των τέκνων αυτών σύµφωνα µε
τους όρους του παρόντος νόµου. Η ισχύς των παραγρά-
φων 1 και 2 του παρόντος αρχίζει έναν (1) µήνα µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, ενώ η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του παρό-
ντος αρχίζει έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 57

Η παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Περιουσία που αποτελεί προϊόν της εγκληµατικής
δραστηριότητας του παρόντος άρθρου, καθώς και των
παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 29 ή που αποκτήθηκε
µε οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας εγκληµατι-
κής δραστηριότητας ή περιουσία που χρησιµοποιήθηκε,
εν όλω ή εν µέρει, ή προορίζονταν να χρησιµοποιηθεί
για την εκτέλεση της παραπάνω εγκληµατικής δραστη-
ριότητας κατάσχεται και µπορεί να δηµευθεί µε την κα-
ταδικαστική απόφαση, αν ανήκει στον αυτουργό ή σε ο-
ποιονδήποτε από τους συµµετόχους. Αν το δικαστήριο,
αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηµα διαδίκου ή τρίτου,
κρίνει ότι η δήµευση που θα επιβληθεί στον καταδικα-
σθέντα θα αποστερήσει τον ίδιο ή τρίτους, ιδίως την οι-
κογένειά του, από πράγµα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο
βιοπορισµό τους και ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
σε αυτούς υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη, δεν επι-
βάλλει αυτήν. Η απόδοση περιουσίας στον ιδιοκτήτη της
γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 310 παράγραφος 2 και 373
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Σε περίπτωση που η
περιουσία ή το προϊόν κατά το πρώτο εδάφιο υπερβαίνει
τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και δεν είναι δυνατόν
να κατασχεθεί, κατάσχονται και δηµεύονται υπό τους ό-
ρους του ίδιου εδαφίου περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας
προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του
προϊόντος.»

Άρθρο 58

1. Στην παρ. 10 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) που εισάγεται µε το άρθρο 2, παρά-
γραφος Α΄«Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού»,
υποπαράγραφος Α.4. «Τροποποιήσεις του ν. 3869/
2010», αντικαθίσταται η φράση «του ν. 3859/2010» µε τη
φράση «του ν. 3869/2010».

2. Στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) που εισάγεται µε το άρθρο 2, παράγραφος Α΄:
«Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονο-
µίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού», υποπαρά-
γραφος Α.4.«Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010», αντικα-
θίσταται η φράση «του ν. 3859/2010» µε τη φράση «του
ν. 3869/ 2010».

Άρθρο 59

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να ανατίθενται κα-
θήκοντα φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου σε προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης.

Άρθρο 60

Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρ-
θρου 31 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) «Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτή ι-
σχύει µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 16 παρ.7
του ν. 3910/2011, η διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρε-
σίας των δοκίµων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων
πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από
τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι οποίοι προέρχονται
από το διαγωνισµό του έτους 2013, που είχε προκηρυ-
χθεί µε την υπ’ αριθµ. 56926/9.7.2013 (Γ΄ 718) κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (20ή εκπαι-
δευτική σειρά), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις: α)
65270/7.8.2013 (Γ΄901) και β) 73858/27.9.2013 (Γ΄1093)
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ορί-
ζεται σε οκτώ (8) µήνες.

Άρθρο 61

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί
να συστήνονται θέσεις ιατρών στα δικαστήρια της χώ-
ρας. Οι διοικητές των Υγειονοµικών Περιφερειών έχουν
την αρµοδιότητα να επιλέξουν το ιατρικό προσωπικό που
θα στελεχώσει τα ιατρεία των δικαστηρίων της χώρας.

Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με εξαίρεση τις ρυθµίσεις που ακολουθούν, τα σύµ-
φωνα συµβίωσης που έχουν καταρτιστεί µέχρι την έναρ-
ξη της ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να
διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι παράγραφοι 1 και 2
του άρθρου 7 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και στα
σύµφωνα αυτά. Τα µέρη έχουν δικαίωµα να υπαχθούν
συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε συµβο-
λαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζε-
ται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, όπου είχε κατα-
χωριστεί και η σύσταση του συµφώνου.

2. Σύµφωνα συµβίωσης που καταρτίζονται µετά την έ-
ναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου διέπονται απο-
κλειστικά από τις διατάξεις αυτού.

3. Υποθέσεις, οι οποίες µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου υπάγονται πλέον στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του
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µονοµελούς δικαστηρίου ανηλίκων, εάν µέχρι τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου έχει γίνει επίδοση κλητηρίου
θεσπίσµατος ή κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζο-
νται από το αρµόδιο δικαστήριο στο οποίο έχουν εισα-
χθεί, ενώ εάν δεν έχει γίνει τέτοια επίδοση καταλαµβά-
νονται από τις νέες διατάξεις και εκδικάζονται από το
µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων.

Άρθρο 63

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4022/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει τη διακοπή της δίκης για δέκαπέντε
(15) το πολύ ηµέρες. Αν µετά τη διακοπή, δεν µπορεί να
συνεχισθεί η δίκη για οποιονδήποτε λόγο, αναβάλλεται
και προσδιορίζεται σε ηµέρα που δεν απέχει περισσότε-
ρο από δύο (2) µήνες.»

Άρθρο 64

Στο άρθρο 56 του ν. 4342/2015 (A΄ 143) προστίθεται
στο τέλος του δευτέρου εδαφίου η φράση «είτε στην
Περιφέρεια».

Άρθρο 65

1. Στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηµατικού χαρα-
κτήρα, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Εισαγγε-
λέα Οικονοµικού Εγκλήµατος ή του Εισαγγελέα Εγκλη-
µάτων Διαφθοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2
του άρθρου 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εφό-
σον το αποδεικτικό µέσο αφορά πληροφορίες ή στοι-
χεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν δικαίωµα
πρόσβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 17Α παρ. 8 ε-
δάφιο α΄ του ν. 2523/1997 και του άρθρου 2 παρ. 5 εδά-
φιο α΄ του ν. 4022/2011.

2. Η χρήση του παραπάνω αποδεικτικού µέσου κατά
την παραποµπή και τη δίκη γίνεται δεκτή εφόσον κριθεί
αιτιολογηµένα ότι: α) η βλάβη που προκαλείται µε την
κτήση του είναι σηµαντικά κατώτερη κατά το είδος, τη
σπουδαιότητα και την έκταση από τη βλάβη ή τον κίνδυ-
νο που προκάλεσε η ερευνώµενη πράξη, β) η απόδειξη
της αλήθειας θα ήταν διαφορετικά αδύνατη και γ) η πρά-
ξη µε την οποία το αποδεικτικό µέσο αποκτήθηκε δεν
προσβάλλει την ανθρώπινη αξία.

Άρθρο 66

1. Η παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ΄ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιείται ως ε-
ξής:

«22. Από 1.4.2016, οι αρµοδιότητες που προβλέπονται
στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρµοδιότη-
τες του συνδίκου, του µεσολαβητή, του ειδικού εντολο-
δόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από κατα-

χώρηση σε επαγγελµατικό µητρώο, θα έχει το δικαίωµα
να ασκεί το επάγγελµα του διαχειριστή αφερεγγυότη-
τας. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, καθορίζονται οι τυ-
πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγ-
γέλµατος, τα επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται
για την πρόσβαση στο επάγγελµα, ο τρόπος οργάνωσης
του επαγγέλµατος, ο διορισµός και η παύση του διαχει-
ριστή, η εποπτεία του, οι επιµέρους αρµοδιότητές του σε
σχέση µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του Πτωχευτι-
κού Κώδικα, µαζί µε την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη
µη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση
µεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεµείς διαδικα-
σίες.»

2. Η παρ. 23 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ΄ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιείται ως ε-
ξής:

«23. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22 ανωτέρω,
η παρούσα υποπαράγραφος Γ.3. εφαρµόζεται επί των
διαδικασιών που αρχίζουν από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος, µε την εξαίρεση της παραγράφου
21, η οποία θα ισχύει από την 1η.4.2016 και θα εφαρµό-
ζεται επί διαδικασιών που αρχίζουν από την 1η.1.2016.»

Άρθρο 67

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδο-
σφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο
πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών
αποτελούνται από τακτικούς δικαστές µε βαθµό Πρωτό-
δικη στα πρωτοβάθµια όργανα και Προέδρου Πρωτοδι-
κών στα δευτεροβάθµια όργανα, µε τριετή θητεία, µη α-
νανεώσιµη. Αµφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από
την ΕΠΟ από κατάλογο που αποστέλλεται από τον Προϊ-
στάµενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, µέσα σε προθεσµία
τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Η ΕΠΟ από της ενάρξεως λειτουργίας του προβλεπό-

µενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονισµό
Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου επιλέγει και ορίζει
τους δικαστικούς λειτουργούς που µετέχουν στη σύνθε-
ση αυτού µε βαθµό Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών,
από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε
αυτήν κατά περίπτωση ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
και ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Αθηνών.»
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρ-

ξη ισχύος του ν. 4326/2015.

Άρθρο 68

Το άρθρο 347 του Π.Κ. καταργείται.
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Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις ε-
πιµέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Αθήνα,                                                                2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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