ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΘ΄, 19 Φεβρουαρίου 2019
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµόν 16 στη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, II) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συµµόρφωση µε την απόφαση-πλαίσιο
2002/584/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το µέρος που τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, IV) Εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/1939 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά µε την εφαρµογή ενισχυµένης συνεργασίας για τη
σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα
της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος
και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 16 ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο υπ’ αριθµόν 16
στη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών
(ν.δ. 53/1974) που υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 2017 στο
Στρασβούργο, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο
στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική,
έχει ως εξής:
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Άρθρο 2
Υποβολή αιτήµατος γνωµοδότησης
1. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος, το
Συµβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζονται ως τα αρµόδια δικαστήρια που µπορούν, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου να ζητήσουν από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ), στο πλαίσιο υπόθεσης που εκκρεµεί ενώπιόν
τους, να εκδώσει γνωµοδοτήσεις επί ζητηµάτων αρχής
τα οποία σχετίζονται µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή
των δικαιωµάτων και ελευθεριών, που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών
(ν.δ. 53/1974) ή στα Πρωτόκολλα αυτής που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.
2. Αίτηµα γνωµοδότησης µπορεί να υποβληθεί από τα
δικαστήρια της παραγράφου 1 είτε αυτεπαγγέλτως είτε
κατόπιν αιτήµατος των διαδίκων, σε κάθε στάση της δίκης έως την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση,
η υποβολή αιτήµατος γνωµοδότησης προς το ΕΔΔΑ εναπόκειται στην απόλυτη κρίση των δικαστηρίων αυτών.
Άρθρο 3
Περιεχόµενο του αιτήµατος γνωµοδότησης κοινοποιήσεις
1. Το αίτηµα της γνωµοδότησης υποβάλλεται στο
ΕΔΔΑ στην ελληνική γλώσσα και κοινοποιείται στους
διαδίκους µε επιµέλεια της γραµµατείας του αιτούντος
δικαστηρίου.
2. Το αιτούν δικαστήριο αιτιολογεί το αίτηµα της γνωµοδότησης και παρέχει στο ΕΔΔΑ το σχετικό νοµικό και
πραγµατικό πλαίσιο της εκκρεµούς υπόθεσης. Το αίτηµα
γνωµοδότησης περιλαµβάνει τουλάχιστον συνοπτική περιγραφή του κυρίου αντικειµένου της δίκης, περίληψη
των πραγµατικών περιστατικών, τις σχετικές διατάξεις
της εθνικής νοµοθεσίας, τα ζητήµατα που σχετίζονται µε
την ερµηνεία ή εφαρµογή των δικαιωµάτων και ελευθεριών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, περίληψη των συναφών ισχυρισµών των διαδίκων, εφόσον υπάρχουν, καθώς και τις τυχόν απόψεις του αιτούντος δικαστηρίου επί του ζητήµατος.
Άρθρο 4
Αναστολή και επανέναρξη της εθνικής δίκης
1. Η υποβολή αιτήµατος γνωµοδότησης συνεπάγεται
την αναστολή της προόδου της δίκης ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου έως την έκδοση της γνωµοδότησης ή
της απόφασης µε την οποία απορρίπτεται το αίτηµα γνωµοδότησης και την κοινοποίησή της στους διαδίκους
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Για την εν λόγω αναστολή ενηµερώνονται αρµοδίως τα δικαστήρια του οικείου
κλάδου.
2. Η γνωµοδότηση που εκδίδεται ή η απόφαση µε την
οποία απορρίπτεται το αίτηµα γνωµοδότησης µεταφράζεται αµελλητί στην ελληνική γλώσσα, µε επιµέλεια του
αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης στο ΕΔΔΑ,
στον οποίο κοινοποιείται. Ακολούθως, η µετάφραση διαβιβάζεται στο αιτούν δικαστήριο και κοινοποιείται αµελλητί στους διαδίκους µε επιµέλεια της γραµµατείας του.
Το αιτούν δικαστήριο λαµβάνει τα κατά την κρίση του α-

ναγκαία µέτρα για τον περιορισµό των επιπτώσεων της
παρούσας γνωµοδοτικής διαδικασίας στην εύλογη διάρκεια της δίκης.
ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ 2016/343
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΚΟΙΝΟΒΟΥΛIΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Άρθρο 5
Σκοπός, αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 1, 2 της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ)
1. Σκοπός του παρόντος είναι η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2016/343/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 65), µε την οποία θεσπίζονται κοινοί ελάχιστοι κανόνες σχετικά µε: α) ορισµένες πτυχές του δικαιώµατος στο τεκµήριο αθωότητας κατά την ποινική διαδικασία και β) το δικαίωµα παράστασης του κατηγορουµένου στη δίκη του κατά την ποινική διαδικασία.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε φυσικά
πρόσωπα που είναι ύποπτα ή κατηγορούµενα, σε όλα τα
στάδια της ποινικής διαδικασίας, από τη στιγµή που ένα
πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για τέλεση
αξιόποινης πράξης, έως: α) την περάτωση της διαδικασίας µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή αµετάκλητο
βούλευµα, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) τη θέση
της υπόθεσης στο αρχείο ή την απόρριψη της έγκλησης
από τον αρµόδιο εισαγγελέα, αν δεν έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.
Άρθρο 6
Τεκµήριο αθωότητας
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ)
Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο
72Α ως εξής:
«Άρθρο 72Α
Τεκµήριο αθωότητας
Οι ύποπτοι ή κατηγορούµενοι τεκµαίρονται αθώοι µέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύµφωνα µε τον νόµο.»
Άρθρο 7
Δηµόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου
(άρθρα 4 και 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ)
Ο ύποπτος ή κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει αγωγή αποζηµίωσης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106
του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα, προς αποκατάσταση της βλάβης, την οποία υπέστη εξαιτίας της
προσβολής του τεκµηρίου αθωότητάς του από δηλώσεις
δηµόσιων αρχών που έλαβαν χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν την έκδοση της απόφασης σε
πρώτο ή δεύτερο βαθµό, οι οποίες αναφέρονται κατά
τρόπο άµεσο στην εκκρεµή ποινική διαδικασία και είτε
παροτρύνουν το κοινό να πιστέψει στην ενοχή του είτε
προβαίνουν σε εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών
µε την οποία προδικάζουν τη δικαστική κρίση της υπόθεσης.
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Άρθρο 8
Βάρος απόδειξης» στην ποινική δίκη
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ)
1. Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 177Α ως εξής:
«Άρθρο 177Α
Βάρος απόδειξης
1. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά µέσα, που θεµελιώνουν την
ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουµένου, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιµέτρηση της ποινής. Ο κατηγορούµενος δεν είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει
αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγµατικά περιστατικά που
επικαλείται υπέρ του. Οι δικαστές και εισαγγελείς είναι
υποχρεωµένοι να ερευνούν µε επιµέλεια κάθε στοιχείο ή
αποδεικτικό µέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι χρήσιµο για να εξακριβωθεί η
αλήθεια.
2. Οποιαδήποτε αµφιβολία περί της ενοχής είναι προς
όφελος του κατηγορουµένου ή του υπόπτου.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 366 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363, 364 και
365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος
είναι πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε δικαστική
δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για τη δυσφήµηση έως το τέλος της ποινικής δίωξης. Τεκµαίρεται ότι το γεγονός που
αφορά η δυσφήµηση είναι αληθινό, αν η απόφαση είναι
καταδικαστική και ψευδές, αν η απόφαση είναι αθωωτική
και στηρίζεται στο ότι δεν αποδείχθηκε ότι το πρόσωπο
που είχε δυσφηµισθεί τέλεσε την αξιόποινη πράξη. Επιτρέπεται όµως ανταπόδειξη.»
Άρθρο 9
Δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ)
Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο
103Α ως εξής:

«Άρθρο 103Α
Δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης
1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα
σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης.
2. Η άσκηση του δικαιώµατος µη αυτοενοχοποίησης
δεν εµποδίζει τη νόµιµη συγκέντρωση αποδεικτικών
στοιχείων, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση
των υπόπτων και των κατηγορουµένων.
3. Η άσκηση του δικαιώµατος σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος των υπόπτων και των κατηγορουµένων.»

Άρθρο 10
Εγγυήσεις για την παράσταση του κατηγορουµένου
στην ποινική δίκη
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ)
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πραγµατική αναζήτηση της κατοικίας ή της διαµονής του κατηγορουµένου, εφόσον δεν έχει δηλωθεί κατά το άρθρο 273 γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέτρο, τουλάχιστον µε βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην
τελευταία φορολογική του δήλωση και τα σχετικά στοιχεία που είναι καταχωρηµένα στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν ο κατηγορούµενος δεν εµφανιστεί ή δεν εκπροσωπείται νοµίµως από συνήγορο, δικάζεται σαν να ήταν
παρών, εφόσον έχει νοµίµως κλητευθεί και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη εµφανίσεως ή εκπροσωπήσεώς του θα δικαστεί ερήµην.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3251/2004 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2002/584/ΔΕΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΚΑΤΑ
ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΟΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Άρθρο 11
1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του ν. 3251/2004 (A΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαβίβαση ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης και
σχετικών εγγράφων».
2. Στο άρθρο 6 του ν. 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ύστερα από αίτηµα του εκζητουµένου, που διαβιβάζεται µέσω της αρµόδιας αρχής εκτέλεσης, ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών αποστέλλει σε αυτήν αντίγραφο της απόφασης µε την οποία έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ή µέτρο ασφαλείας στερητικό της
ελευθερίας, εφόσον η απόφαση αυτή δεν έχει επιδοθεί
στον εκζητούµενο. Η παράδοση του αντιγράφου της απόφασης στον εκζητούµενο από την αρµόδια αρχή του
κράτους εκτέλεσης δεν θεωρείται επίσηµη επίδοση της
απόφασης και δεν κινεί τις προθεσµίες άσκησης ένδικων
µέσων.»
3. Για τη διαβίβαση ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης συµπληρώνεται το υπόδειγµα του Παραρτήµατος,
το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
του παρόντος.
Άρθρο 12
Στο άρθρο 12 του ν. 3251/2004 επέρχονται οι εξής
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τροποποιήσεις:
1. Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Δυνατότητα µη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης – Εξαιρέσεις».
2. Το κείµενο του άρθρου αριθµείται ως παράγραφος 1
και στην παράγραφο αυτή προστίθεται περίπτωση στ΄
ως εξής:
«στ) αν ο εκζητούµενος, µε σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή µέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, δεν εµφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.»
3. Προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Ειδικά ως προς την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1, η δικαστική αρχή εκτελεί ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης όταν σ’ αυτό αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τις
δικονοµικές διατάξεις του δικαίου του κράτους έκδοσης,
ο εκζητούµενος:
α) είτε είχε κλητευθεί εµπρόθεσµα και νοµότυπα, είτε
είχε ενηµερωθεί εµπρόθεσµα µε άλλα µέσα, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της ηµεροµηνίας και του τόπου διεξαγωγής της δίκης, και επιπλέον γνώριζε ότι ήταν δυνατόν να εκδοθεί απόφαση ερήµην του, ή
β) τελούσε εν γνώσει της δίκης, είχε δώσει δε εντολή
σε δικηγόρο, τον οποίο διόρισε ο ίδιος ή σε δικηγόρο ο
οποίος είχε διορισθεί αυτεπαγγέλτως, να τον εκπροσωπήσει στη δίκη και όντως εκπροσωπήθηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο στη δίκη, ή
γ) µετά την επίδοση της καταδικαστικής απόφασης και
µετά την ενηµέρωσή του για το δικαίωµά του να δικαστεί
εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο µέσο, κατά την εκδίκαση
των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξεταστεί η ουσία της υπόθεσης µε νέα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και µε ενδεχόµενο την εξαφάνιση της αρχικής απόφασης, είτε δήλωσε ρητά ότι δεν αµφισβητεί την
απόφαση είτε δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο µέσο εντός της νόµιµης προθεσµίας, ή
δ) δεν παρέλαβε αυτοπροσώπως µε επίδοση την απόφαση, αλλά αυτή θα του επιδοθεί αυτοπροσώπως και
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση µετά την παράδοσή του, θα
ενηµερωθεί ρητά για το δικαίωµά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο µέσο, κατά την εκδίκαση των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξεταστεί η ουσία της υπόθεσης µε νέα τυχόν αποδεικτικά
στοιχεία και µε ενδεχόµενο την εξαφάνιση της αρχικής
απόφασης και θα ενηµερωθεί σχετικά µε την προθεσµία
µέσα στην οποία οφείλει να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου
ή να ασκήσει ένδικο µέσο, όπως προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.»
Άρθρο 13
Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3251/2004 καταργείται.
Άρθρο 14
Στο άρθρο 15 του ν. 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί
µε σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή µέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας υπό τους όρους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 12 και ο εκζητούµενος δεν έχει λάβει προηγουµένως επίσηµη ενηµέρωση για τη δικαστική διαδικα-

σία που εκκρεµεί εναντίον του, µπορεί κατά την ενηµέρωσή του για το περιεχόµενο του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης να ζητήσει να λάβει αντίγραφο της απόφασης πριν από την παράδοσή του. Ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών, εφόσον δεν έχει ήδη στη διάθεσή του αντίγραφο της απόφασης, διαβιβάζει το αίτηµα στην αρχή
έκδοσης και παραδίδει στον εκζητούµενο το αντίγραφο
της απόφασης που του διαβιβάζει η τελευταία. Το αίτηµα
του εκζητουµένου δεν καθυστερεί τη διαδικασία παράδοσης ούτε την έκδοση της απόφασης για την εκτέλεση
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.»
Άρθρο 15
Μετά το άρθρο 33 του ν. 3251/2004 προστίθεται άρθρο
33Α ως εξής:
«Άρθρο 33Α
Παράδοση εκζητουµένου υπό τους όρους
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12
Αν ο εκζητούµενος παραδίδεται υπό τους όρους της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και έχει ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας ή έχει ασκήσει
ένδικο µέσο κατά της απόφασης, µπορεί να ζητήσει την
αναστολή ή τη διακοπή εκτέλεσης της απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ή
άλλων ειδικών νόµων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
2017/1939 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2017, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 16
Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας
1. Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας είναι ο προϊστάµενος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οργανώνει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διευθύνει τις δραστηριότητές της και λαµβάνει αποφάσεις, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/1939 του Συµβουλίου της 12ης
Οκτωβρίου 2017, σχετικά µε την εφαρµογή ενισχυµένης
συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (στο εξής Κανονισµός) και τον κανονισµό διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2. Αναπληρώνεται από δύο Ευρωπαίους Γενικούς Εισαγγελείς, οι οποίοι τον επικουρούν κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του και τον αντικαθιστούν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.
3. Εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έναντι των
θεσµικών οργάνων της Ένωσης, των κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιουδήποτε τρίτου. Δύναται
να αναθέτει σε έναν από τους αναπληρωτές του ή σε
Ευρωπαίο Εισαγγελέα καθήκοντα εκπροσώπησης.
4. Στον Έλληνα Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, που διορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Κανονισµού, χορηγείται η ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35).
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Άρθρο 17
Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας
1. Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, ενεργώντας
για λογαριασµό του µόνιµου τµήµατος, του άρθρου 10
του Κανονισµού, και σύµφωνα µε τυχόν εντολές που έχουν λάβει, εποπτεύουν τις έρευνες και τις διώξεις, για
τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι Ευρωπαίοι εντεταλµένοι Εισαγγελείς, του άρθρου 18 του παρόντος, που έχουν επιληφθεί της εθνικής υπόθεσης. Υποβάλλουν συνοπτική
παρουσίαση των υποθέσεων που έχουν υπό την εποπτεία τους και, κατά περίπτωση, προτάσεις αποφάσεων
που θα πρέπει να ληφθούν από το εν λόγω τµήµα βάσει
σχεδίων αποφάσεων που έχουν καταρτίσει οι Ευρωπαίοι
εντεταλµένοι Εισαγγελείς.
2. Υπέχουν ρόλο συνδέσµου επικοινωνίας και διαύλου
πληροφοριών µεταξύ των µόνιµων τµηµάτων, των ευρωπαίων εντεταλµένων εισαγγελέων και του Ελληνικού
Κράτους. Παρακολουθούν την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Ελληνικό Κράτος, σε στενή διαβούλευση µε τους Ευρωπαίους εντεταλµένους Εισαγγελείς. Μεριµνούν ώστε, να παρέχονται από την Κεντρική Εισαγγελία στους Ευρωπαίους εντεταλµένους Εισαγγελείς και αντιστρόφως όλες οι
σχετικές πληροφορίες.
Άρθρο 18
Επιλογή υποψηφίων για τη θέση
του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα
1. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, πρέπει:
α. Να κατέχουν το βαθµό τουλάχιστον του Εισαγγελέα πρωτοδικών έως και του Εισαγγελέα Εφετών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών πρέπει να έχει συµπληρώσει
τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθµό αυτό.
β. Να υπολείπονται το λιγότερο δέκα (10) έτη υπηρέτησης στην Εισαγγελική Αρχή έως την αποχώρησή τους.
2. Οι υποψήφιοι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Να παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας.
β. Να µην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη της επίπληξης τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από
την υποβολή της αίτησής τους και να µην εκκρεµεί σε
βάρος τους πειθαρχική δίωξη κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης.
γ. Να µην έχουν καταδικαστεί για έγκληµα και να µην
εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα
εγκλήµατα του άρθρου 37 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988). Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόµου εφαρµόζονται αναλόγως.
δ. Να διαθέτουν τη σχετική πρακτική πείρα στο εθνικό
νοµικό σύστηµα, στις έρευνες στον χρηµατοοικονοµικό
τοµέα, στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Υπηρεσία σχετιζόµενη µε διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις θεωρείται, ιδίως, η προϋπηρεσία στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα, σε οργανισµούς, µονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF),
της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας
(EUROJUST), του Συµβουλίου της Ευρώπης, καθώς και

οποιουδήποτε άλλου Διεθνούς Οργανισµού.
ε. Να κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, αναγνωρισµένο από το Ανώτατο Δικαστικό
Συµβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, στις ποινικές επιστήµες ή στην εγκληµατολογία ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή στις οικονοµικές επιστήµες ή σε άλλον συναφή τοµέα.
στ. Να έχουν άριστη πιστοποιηµένη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
3. α) Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µόλις ενηµερωθεί για την έναρξη της διαδικασίας διορισµού ή αντικατάστασης του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ορίζει
προθεσµία εντός της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις
ενδιαφεροµένων. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων
δηµοσιεύεται πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στους διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και
Πρωτοδικών της Επικράτειας, προς ενηµέρωση των υφισταµένων τους.
β) Οι υποψήφιοι, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα δηµοσίευσης της κατά την προηγούµενη περιπτωση
α΄ προσκλήσεως, υποβάλουν στη γραµµατεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αίτηση µαζί µε βιογραφικό σηµείωµα και φάκελο δικαιολογητικών, από τον οποίο αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια του παρόντος άρθρου.
4. Η επιλογή των τριών (3) υποψηφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κανονισµού, πραγµατοποιείται, µετά από εισήγηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, το οποίο αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3. Το Ανώτατο Δικαστικό
Συµβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, συνεδριάζει σε δεκαπενταµελή σύνθεση για όλους τους Εισαγγελικούς λειτουργούς ανεξαρτήτως βαθµού. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου λαµβάνεται
ύστερα από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και των ατοµικών
τους φακέλων, καθώς και συνέντευξη των υποψηφίων
που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Οι υποψήφιοι καλούνται για συνέντευξη από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο µε έγγραφη ατοµική πρόσκληση, που τους επιδίδεται
µε µέριµνα του διευθύνοντα την εισαγγελία που υπηρετούν.
Οι υποψήφιοι, που επελέγησαν καθώς και αυτοί που απερρίφθη η αίτησή τους, ενηµερώνονται σχετικά από
τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
5. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου,
όσον αφορά τους τρεις (3) υποψηφίους για τη θέση Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, µαζί µε την αίτηση και τον
φάκελο υποψηφιότητας εκάστου, διαβιβάζεται µέσω του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προκειµένου να ακολουθήσει κατά το άρθρο 16 του Κανονισµού η επιλογή και ο διορισµός του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα.
6. Στον Έλληνα Ευρωπαίο Εισαγγελέα, που διορίζεται
κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 του Κανονισµού, χορηγείται η ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, µέχρι τη λήξη της θητείας του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
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σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.
7. Η πρόσκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η
οποία αναφέρεται στην περιπτωση α΄ της παραγράφου
3, εκδίδεται εντός πέντε (5) ηµερών από τη δηµοσίευση
του νόµου.
Άρθρο 19
Ευρωπαίοι εντεταλµένοι Εισαγγελείς
1. Οι Ευρωπαίοι εντεταλµένοι Εισαγγελείς ενεργούν
για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα αντίστοιχα κράτη - µέλη και έχουν τις ίδιες εξουσίες µε τους
Εθνικούς Εισαγγελείς όσον αφορά στην έρευνα, στη
δίωξη και στην παραποµπή υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, µε την επιφύλαξη των ειδικότερων αρµοδιοτήτων και του καθεστώτος που τους έχουν απονεµηθεί
από τον Κανονισµό και υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτόν.
2. Είναι υπεύθυνοι για τις έρευνες και τις διώξεις τις οποίες έχουν κινήσει, οι οποίες είτε τους έχουν ανατεθεί
είτε έχουν επιληφθεί κάνοντας χρήση του δικαιώµατος
ανάληψης υπόθεσης. Ακολουθούν την καθοδήγηση και
τις εντολές του µόνιµου τµήµατος, το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς και τις εντολές του εποπτεύοντος Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Παραπέµπουν υποθέσεις
ενώπιον της δικαιοσύνης και, ειδικότερα, έχουν την αρµοδιότητα να υποστηρίζουν το κατηγορητήριο κατά την
εκδίκαση της υπόθεσης, να συµµετέχουν στη συλλογή
αποδεικτικών στοιχείων και να ασκούν τα διαθέσιµα ένδικα µέσα σύµφωνα µε το Εθνικό Δίκαιο.
3. Δύνανται να ασκούν καθήκοντα Εθνικού Εισαγγελέα, εφόσον αυτό δεν εµποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενηµερώνοντας σχετικά τον εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Σε περίπτωση που ο
Ευρωπαίος εντεταλµένος Εισαγγελέας κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, λόγω της παράλληλης απασχόλησης του ως Εθνικού Εισαγγελέα, ενηµερώνει τον
εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ο τελευταίος διαβουλεύεται µε τις αρµόδιες εθνικές εισαγγελικές αρχές
προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποια καθήκοντα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας
δύναται να προτείνει στο µόνιµο τµήµα την εκ νέου ανάθεση της υπόθεσης σε άλλον ευρωπαίο εντεταλµένο εισαγγελέα στο ίδιο κράτος - µέλος ή τη διεξαγωγή των ερευνών από τον ίδιο.
4. Κατά τις διαβουλεύσεις που λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κανονισµού, ο αριθµός των Ευρωπαίων εντεταλµένων Εισαγγελέων, καθώς και η λειτουργική και η κατά τόπον κατανοµή των αρµοδιοτήτων τους, καθορίζεται κατά τρόπο αντίστοιχο της διάρθρωσης της Εθνικής Εισαγγελικής Αρχής, σε τρείς βαθµούς δικαιοδοσίας.
Άρθρο 20
Επίλυση διαφωνίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
και Εθνικών Εισαγγελικών Αρχών
Αν υπάρξει διαφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Εθνικής Εισαγγελικής Αρχής σχετικά µε το αν
µια αξιόποινη συµπεριφορά εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 22 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 25 του Κανονισµού, ο Άρειος Πάγος αποφασίζει την ανάθεση αρµοδιότητας για

τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η αίτηση πρέπει να είναι
νοµότυπη και να απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την εισάγει µε πρότασή του εντός
τριών (3) ηµερών στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε
συµβούλιο και αποφαίνεται εντός τριών (3) ηµερών.
Άρθρο 21
Συνδροµή άλλων Αρχών
1. Η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, ο Εισαγγελέας
Οικονοµικού Εγκλήµατος, ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων
Διαφθοράς και η αρµόδια Αρχή για τον συντονισµό της
καταπολέµησης της απάτης (AFCOS), σύµφωνα µε την
παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Κανονισµού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθµ. 883/2013, παρέχουν στον Ευρωπαίο Εντεταλµένο Εισαγγελέα κάθε στοιχείο που τους ζητείται
και κάθε άλλη συνδροµή. Την ίδια υποχρέωση έχει και
κάθε δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλος, καθώς και όλοι
οι δηµόσιοι οργανισµοί και Αρχές, συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξάρτητων Αρχών.
2. Τον Έλληνα Ευρωπαίο εντεταλµένο Εισαγγελέα,
στο πλαίσιο των ερευνών και διώξεων που διενεργεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, συνεπικουρούν
ως εµπειρογνώµονες οι επιθεωρητές που υπηρετούν
στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης ή επιθεωρητές και ελεγκτές υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στις
υπηρεσίες ή στα σώµατα ελέγχου, που συµµετέχουν στο
Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου
(Σ.Ο.Ε.Ε.). Οι εµπειρογνώµονες ορίζονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και Πρόεδρο του
Σ.Ο.Ε.Ε., µετά από δεσµευτική παραγγελία του αρµόδιου Έλληνα Ευρωπαίου εντεταλµένου Εισαγγελέα. Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την επιλογή των ανωτέρω
υπαλλήλων αποτελούν ο Α΄ βαθµός ή η δωδεκαετής
πραγµατική υπηρεσία, η κατοχή του προβλεπόµενου κατά νόµο πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας, η εξειδίκευση σε θέµατα οικονοµικών εγκληµάτων διαφθοράς
και απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.
και η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών
Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται από 1 Φεβρουαρίου 2019 ως εξής:
α) των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά δύο
(2), οριζοµένων αυτών σε είκοσι τέσσερις (24),
β) των Εισαγγελέων εφετών κατά δύο (2), οριζοµένων
αυτών σε πενήντα δύο (52),
γ) των Αντεισαγγελέων εφετών κατά δύο (2), οριζοµένων αυτών σε εκατόν τριάντα εννέα (139), και
δ) των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζοµένων αυτών σε εκατόν σαράντα τέσσερις (144).
Άρθρο 23
1. Στο πέµπτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 17Α του
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ν. 2523/1997 (Α΄ 179), µετά τις λέξεις «για διάρκεια δύο
(2) ετών» προστίθενται οι λέξεις «κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης».
2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17Α του
ν. 2523/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε υποθέσεις, το αντικείµενο των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, που δεν µπορούν να παρασχεθούν από το
προσωπικό του τµήµατος της παρούσας παραγράφου, οι
Εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 µπορούν να
ζητήσουν από τον εποπτεύοντα Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ορίσει µε πράξη του ειδικούς επιστήµονες για την υποβοήθηση του έργου της προανάκρισης ή
της προκαταρκτικής εξέτασης. Ο ορισµός των ειδικών επιστηµόνων γίνεται µεταξύ των προσώπων που υπηρετούν στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα. Οι διατάξεις των
άρθρων 188 έως 193 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 2 του
ν. 4022/2011 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
µετά από γνώµη του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις επιστηµονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Εισαγγελέα
Εγκληµάτων Διαφθοράς, οι οποίες καλύπτονται µε µετάθεση, µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, ιδίως από το Δηµόσιο σε στενή έννοια, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και το ένστολο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνοµίας.»
4. Στο τέλος της παρ. 3Α του άρθρου 2 του
ν. 4022/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών
καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η
αποζηµίωση των υπαλλήλων που υπηρετούν κατ’ αποκλειστικότητα ως επιστηµονικό προσωπικό του γραφείου. Όσοι υπηρετούν µε απόσπαση λαµβάνουν το σύνολο
των αποδοχών και επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης, καθώς και τις προαναφερόµενες πρόσθετες αµοιβές και τις πραγµατοποιούµενες υπερωρίες. Οι αποδοχές του αποσπασθέντος προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσής του, κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015
(Α΄176).»
Άρθρο 24
1. H περίπτωση στ΄ του υποστοιχείου 1 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν.δ 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως
εξής:
«στ. αα) για τη µεταβίβαση πιστώσεων µε τη µορφή επιχορήγησης στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για έργα
που εκτελούνται και εµπίπτουν στους σκοπούς αυτού
του νοµοθετικού διατάγµατος,
ββ) για τη µεταβίβαση πιστώσεων µε τη µορφή επιχορήγησης στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
για την κατασκευή, τη συντήρηση, την επισκευή και τον
εξοπλισµό των κτιρίων που καλύπτουν αποκλειστικά τις
υπηρεσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και για
την αποκοµιδή, τη µεταφορά, την εναπόθεση και το βιολογικό καθαρισµό των βοθρολυµάτων των φυλακών και
γγ) για την αντιµετώπιση των δαπανών εξοπλισµού µε

πάσης φύσεως αναγκαίο υλικό και τη συντήρηση των
κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης
αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2.2 του άρθρου 132 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστίθεται η φράση:
«, καθώς και για την αποκοµιδή, τη µεταφορά, την εναπόθεση και το βιολογικό καθαρισµό των βοθρολυµάτων
των φυλακών.»
Άρθρο 25
Κάλυψη δαπανών δικαστικών λειτουργών
και γραµµατέων για τις µεταβατικές έδρες
των δικαστηρίων
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί
συστάσεως Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», προστίθεται περίπτωση κ΄, ως εξής:
«κ) για τις δαπάνες µετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των γραµµατέων των δικαστηρίων για τις
καθορισµένες συνεδριάσεις αυτών στις µεταβατικές
τους έδρες».
2. Η περίπτωση Ι της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν.δ. 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. Το Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων επιχορηγείται από το Δηµόσιο ως εξής:
α) Διά της χορηγήσεως πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού από το πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
για την εκτέλεση του προγράµµατος µελετών, αγορά οικοπέδων, ανέγερση και επισκευή κτιρίων αρµοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, περιλαµβανοµένων φυλακών
και αναµορφωτηρίων. Η διαχείριση και διάθεση της επιχορήγησης αυτής γίνεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για έργα και
µελέτες που θα επιλέγονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, βάσει του προγράµµατος που υποβάλλεται κατ’ έτος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.
β) Διά της χορηγήσεως πιστώσεων, όπως αυτές εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, για
την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης των δικαστικών
λειτουργών και των γραµµατέων των δικαστηρίων για
τις καθορισµένες συνεδριάσεις αυτών στις µεταβατικές
τους έδρες».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισµού πληροφορικής, µηχανών γραφείου, κλιµατιστικών µηχανηµάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης και κάθε άλλης έκτακτης, συναφούς
προς τις ανωτέρω, δαπάνης, για την προµήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιµων υλικών των ως άνω µηχανηµάτων
ή εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας,
καθώς και για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης
των δικαστικών λειτουργών και των γραµµατέων των δικαστηρίων για τις καθορισµένες συνεδριάσεις αυτών
στις µεταβατικές τους έδρες, το Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων επιχορηγεί ετησίως µε απόφαση
του Διοικητικού του Συµβουλίου τα δικαστήρια. Η επιχορήγηση διατίθεται για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών των δικαστηρίων της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας, µε τη διενέργεια, κατά περίπτωση και πλην αυτής
των δαπανών µετακίνησης των δικαστικών λειτουργών
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και των γραµµατέων των δικαστηρίων για τις καθορισµένες συνεδριάσεις αυτών στις µεταβατικές τους έδρες, ενιαίων διαγωνισµών.»
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010, µετά
τη φράση «Η διάρκεια των συµβάσεων για την αντιµετώπιση των αναγκών της παραγράφου 1 του παρόντος»
προστίθεται η φράση «, εκτός από την ανάγκη για την
κάλυψη των δαπανών µετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των γραµµατέων των δικαστηρίων για τις
καθορισµένες συνεδριάσεις αυτών στις µεταβατικές
τους έδρες,».
Άρθρο 26
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 35/2015
(Α΄56) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, αρµόδιος είναι ο πιστοποιηµένος
χρήστης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) του Εθνικού Ποινικού Μητρώου της Γραµµατείας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή το
βούλευµα. Ο ίδιος πιστοποιηµένος χρήστης είναι αρµόδιος για την ως άνω καταχώριση στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
Πολιτικής
και
Ποινικής
Δικαιοσύνης
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.) της Γραµµατείας του Δικαστηρίου που
εξέδωσε την απόφαση ή το βούλευµα.»
Άρθρο 27
Βελτίωση διατάξεων σχετικά µε την παροχή νοµικής
βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος
1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αρµόδια Αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νοµικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εµπορικού χαρακτήρα είναι ο Ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου
στο οποίο εκκρεµεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες µε δίκη, ο Ειρηνοδίκης της κατοικίας του αιτούντος. Στις πράξεις
που είναι άσχετες µε δίκη συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις που συντάσσονται από συµβολαιογράφο σχετικά µε
υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου.»
2. Στο άρθρο 9 του ν. 3226/2004 προστίθεται παραγραφος 7 ως εξής:
«7. Παρέχεται νοµική βοήθεια σε υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου, που συνίσταται στην απαλλαγή από την
υποχρέωση µέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον συµβολαιογράφου, καθώς και της αµοιβής του δικηγόρου που θα διοριστεί για να εκπροσωπήσει τους αιτούντες ενώπιον συµβολαιογράφου.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 αναριθµείται σε 1.α), και µετά από την περίπτωση α΄ τίθεται νέα
περίπτωση β΄ως εξής:
«β) Ο δικηγόρος υπηρεσίας, που παρέχει υπηρεσίες
στο πλαίσιο της παροχής νοµικής βοήθειας σε ποινικές
δίκες µακράς διάρκειας, δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης που καταβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.. Η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία καταλαµβάνει όλες
τις αιτήσεις των δικηγόρων υπηρεσίας που υποβάλλο-

νται από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»
4. Το άρθρο 15 του ν. 3226/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας εκδίδεται ειδικό γραµµάτιο προκαταβολής,
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 61
του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη
της ως άνω αποζηµίωσης, µετά την εκκαθάριση και πριν
την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η εξόφληση αποτελεί το χρόνο πληρωµής της αµοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Ο δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει για
την ως άνω αποζηµίωση στην αντίστοιχη διαδικτυακή
πύλη (portal.olomeleia.gr).
Οι εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και οι κρατήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται
στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄167), υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση της αποζηµίωσης και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στους
οικείους φορείς τον επόµενο µήνα εκείνου της καταβολής της αποζηµίωσης. Οι παρακρατούµενες ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται µέσω των Δικηγορικών Συλλόγων στον ΕΦΚΑ.
2. Δεν εκδίδεται γραµµάτιο προκαταβολής σε περίπτωση παροχής νοµικής βοήθειας από δικηγόρους που
ενεργούν στο πλαίσιο προγραµµάτων νοµικής αρωγής
µη κρατικών φορέων και δεν λαµβάνουν αµοιβή για την
παροχή των υπηρεσιών τους.»
Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισµού του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ. 96/2017
(Α΄ 136) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) υλοποιεί προγράµµατα έργων για την ανάπτυξη,
προώθηση και επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
ως στρατηγικού στόχου, στο πλαίσιο των οποίων συστήνονται, µε απόφαση του Υπουργού, οµάδες διοίκησης
έργου µε σκοπό το συντονισµό και έλεγχο, τη διοίκηση,
παρακολούθηση, διαχείριση και διασφάλιση της λειτουργίας και επέκτασης των προγραµµάτων αυτών.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 96/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στο πλαίσιο του ως άνω στόχου και του σκοπού της
περίπτωσης στ΄ του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1, η
Διεύθυνση έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εποπτείας των οµάδων διοίκησης έργου της περίπτωσης στ΄
του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1, οι οποίες λειτουργούν αµισθί και συγκροτούνται από δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, µέλη
Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δικηγόρους, ειδικούς πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ή άλλων συναφών µε το εκάστοτε αντικείµενο υπηρεσιών.»
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Άρθρο 29
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 61 του
ν. 4194/2013 (Α΄ 208) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πλέον των πάγιων ποσών των εισφορών, τα γραµµάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήµων, τα οποία
εκδίδονται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συµµετέχουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line
Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών»
(portal.olomeleia.gr), επιβαρύνονται µε πάγιο ποσό ύψους 0,40 ευρώ ανά γραµµάτιο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του πληροφοριακού αυτού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων συντήρησής
του. Το ποσό αυτό, που αποτελεί το ανώτατο ύψος επιβάρυνσης, µπορεί να µειώνεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται κατηγορίες διαφορών και
διαδικασιών, για τις οποίες το ανωτέρω ποσό µπορεί να
διαφοροποιείται ανάλογα µε το προβλεπόµενο ύψος της
αξίας του γραµµατίου προκαταβολής, καθώς και να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τη διαχείριση, τη διάθεση και την αξιοποίηση του πόρου αυτού.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σωµατειακής µορφής. Δεν ανήκουν στο
δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κατά την έννοια
της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και του άρθρου
1 του ν. 2190/1994, ούτε εµπίπτουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Για κάθε θέµα που αφορά στη
διοικητική και οικονοµική λειτουργία τους, ιδίως στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, στην εποπτεία και στον έλεγχο των οικονοµικών και διαχειριστικών τους πράξεων, στην κατάρτιση συµβάσεων και στην
ανάληψη υποχρεώσεων, στην πρόσληψη προσωπικού µε
έγγραφες συµβάσεις και στο καθεστώς του προσωπικού
τους, καθώς και σε κάθε ζήτηµα που διέπει τις σχετικές
έννοµες σχέσεις, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και του οργανισµού
και του κανονισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 96.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε Συλλόγου καταρτίζει
οργανισµό για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του, καθώς και κανονισµό για τη λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου και άλλων συλλογικών οργάνων.
Μεριµνά για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του και τη
λειτουργία τράπεζας νοµικών πληροφοριών. Ο Οργανισµός για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών
του Συλλόγου εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 152 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ευθύς ως
λάβει αναφορά µε την οποία καταγγέλλονται πειθαρχικά
επιλήψιµες πράξεις δικηγόρου ή λάβει µε οποιονδήποτε
τρόπο γνώση από ανακοίνωση δικαστικής ή εν γένει δη-

µόσιας αρχής σχετικά µε την τέλεση τέτοιων πράξεων,
παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής
εξέτασης, αναθέτοντάς την σε µέλος του Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ευθύς ως λάβει ιδία γνώση,
µε οποιονδήποτε τρόπο, πειθαρχικά επιλήψιµων πράξεων δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, µπορεί να παραγγείλει ανέξοδα τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης, αναθέτοντάς την σε µέλος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση περισσότερων πειθαρχικών τµηµάτων του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, στην παραγγελία προβαίνει ο αρχαιότερος από τους Προέδρους των πειθαρχικών τµηµάτων. Με τις παραγγελίες αυτές ο Δικηγορικός Σύλλογος
καθίσταται διάδικος σε όλες τις δίκες που ανακύπτουν επί των πειθαρχικών αποφάσεων.»
Άρθρο 30
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971
(Α΄9) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υποθηκοφυλακείο που µετατρέπεται σε έµµισθο
λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, µε Προϊστάµενο κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχο Νοµικής, για την επιλογή του οποίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
72 του ν. 2812/2000 (Α΄67). Ως προϊστάµενοι τµηµάτων
των υποθηκοφυλακείων του άρθρου 32 του ν. 4456/2017
(Α΄24) επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ µε πτυχίο
Νοµικής και βαθµό Α΄, που προέρχονται είτε από τους
δικαστικούς υπαλλήλους του τοµέα υπαλλήλων εµµίσθων υποθηκοφυλακείων της χώρας και κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, είτε από µόνιµους
δικαστικούς υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού ή του κλάδου Γραµµατέων του τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, είτε από υπαλλήλους του άρθρου 32 του
ν. 4456/2017 (Α΄24).
Οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων των υποθηκοφυλακείων
αυτών, που επιλέγονται από τον τοµέα υπαλλήλων των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 1
του ν. 4512/2018 (Α΄5) και επανέρχονται στις θέσεις από
τις οποίες προήλθαν.
Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταµένου
σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, καθήκοντα προϊσταµένου υποθηκοφυλακείου ασκεί ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε πτυχίο Νοµικής και µε τα περισσότερα έτη
υπηρεσίας. Ελλείψει αυτού, καθήκοντα προϊσταµένου ασκεί ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ µε τα περισσότερα έτη υπηρεσίας. Για τον ορισµό υπαλλήλου στη
θέση προϊσταµένου, σύµφωνα µε τη διαδικασία των δύο
προηγούµενων εδαφίων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Αν καθήκοντα Προϊσταµένου ασκεί υπάλληλος που
δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος Νοµικής,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση µε τη σύσταση, µεταβίβαση ή κατάργηση εµπραγµάτων δικαιωµάτων στα τηρούµενα βιβλία και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως µεταβατικό κτηµατολογικό γραφείο,
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στα κτηµατολογικά φύλλα, διενεργείται από τον Προϊστάµενο της γραµµατείας του οικείου Ειρηνοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή µη πτυχίου Νοµικής και, αν
δεν υφίσταται οργανική µονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώτερος κατά βαθµό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας
ΠΕ του κλάδου Γραµµατέων και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι µε τον ίδιο βαθµό, εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται
από δικαστικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ του κλάδου
Γραµµατέων. Για τον ορισµό του εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
2. Η επιλογή των Προϊσταµένων Τµηµάτων των υποθηκοφυλακείων του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α΄24) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1/19.1.1971,
καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου διαδικασίες επιλογής Προϊσταµένων Τµηµάτων των υποθηκοφυλακείων αυτών.

µετά από γνώµη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου,
για όσους από αυτούς είναι εν ενεργεία.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εκ των ανωτέρω µελών, Πρόεδρος της Κεντρικής
Επιτροπής Διαµεσολάβησης ορίζεται ο δικαστικός λειτουργός που φέρει τον βαθµό του Αρεοπαγίτη ή Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εν ενεργεία ή επί τιµή.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 186 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα µέλη της Επιτροπής της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 187 απαγορεύεται να διατηρούν ή να διατηρούσαν, τουλάχιστον τους τελευταίους
δώδεκα (12) µήνες, οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας µε
φορείς εκπαίδευσης του παρόντος νόµου ή να συνάπτουν µε αυτούς οποιαδήποτε συνεργασία έξι (6) µήνες
µετά την αποχώρησή τους από την εν λόγω Επιτροπή. Η
ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τα τρίτα πρόσωπα
που τυχόν ορίζονται ως µέλη της Επιτροπής.»

Άρθρο 31
Ασφάλιση κατά κινδύνου ατυχήµατος προσώπων
που παρέχουν κοινωφελή εργασία

Άρθρο 34

Πρόσωπα, ενήλικα ή ανήλικα, που παρέχουν κοινωφελή εργασία ως µέτρο έκτισης της ποινής ή ως αναµορφωτικό µέτρο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση
του Ε.Φ.Κ.Α. ως µισθωτοί κατά του κινδύνου του ατυχήµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κοινωνικής
ασφάλισης. Η δαπάνη καταβολής των εισφορών τους
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθµισης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ποσό της εισφοράς που καταβάλλεται, οι παροχές που δικαιούται ο
ασφαλισµένος, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα εφαρµογής
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 32
Στο άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(π.δ. 258/1986, Α΄ 121), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των εγκληµάτων των άρθρων 361,
362 και 363 του Ποινικού Κώδικα, ακόµα και αν τελούνται διά του τύπου, δεν ακολουθείται η διαδικασία των επόµενων άρθρων, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.»
Άρθρο 33
Διατάξεις για τη βελτίωση της λειτουργίας
της κεντρικής επιτροπής διαµεσολάβησης
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 186 του
ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Πέντε (5) δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκ των οποίων ένας µε βαθµό Αρεοπαγίτη ή Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, εν ενεργεία ή επί τιµή, και οι λοιποί µε
βαθµό τουλάχιστον Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών έως Προέδρου Εφετών ή Εισαγγελέα
Εφετών, µε εµπειρία ή εξειδίκευση στη διαµεσολάβηση,

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3689/2008 (A΄164) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων δικαστικός λειτουργός µέλος Ανώτατου
Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής από τον
Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο Επικρατείας, µεταξύ εκείνων που έχουν ακόµη τουλάχιστον διετή ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Δικαστικού Συµβουλίου, κατά τις κείµενες διατάξεις. Παύει
αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αν µε οποιονδήποτε
τρόπο στερηθεί της δικαστικής ιδιότητας. Ορίζεται µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για µία (1) µόνο θητεία τριών (3) ετών, σε περίπτωση δε αποχώρησής του από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, συνεχίζει να κατέχει τη θέση µέχρι τη συµπλήρωση της θητείας του. Αν η
θητεία του λήγει µε τη συµπλήρωση τριετίας τους µήνες
Απρίλιο ή Μάιο, παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την 30η
Ιουνίου του ίδιου έτους. Εφόσον o Γενικός Διευθυντής
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυντές
Σπουδών και Επιµόρφωσης. Αποκλείεται ο ορισµός ως
Γενικού Διευθυντή του Προέδρου των Ανώτατων Δικαστηρίων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 35
1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 32 του
ν. 2776/1999 (Α΄ 291) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζεται κάθε τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα που αφορά στη λειτουργία, στη διαχείριση και στους σκοπούς διάθεσης του Ταµείου Κέρδους Σιγαρέτων και του Ταµείου Φιλοπτώχων.»
2. Στο άρθρο 87 του ν. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται κάθε τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα που αφορά στη λειτουρ-
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γία και στη διαχείριση των Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουµένων, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9
του ν. 5793/1933 (Α΄280) και λειτουργούν σύµφωνα µε
το ν.δ. 28-30/9/1935 «περί οργανώσεως σωφρονιστικού
προσωπικού και διαχειρίσεως φυλακών» (Α΄ 433), καθώς
και τους σκοπούς διάθεσης των Κεφαλαίων αυτών. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε
άλλη αντίθετη διάταξη.»
Άρθρο 36
Ευεργετικός υπολογισµός ηµερών ποινής καταδίκων
και υποδίκων λόγω εργασίας
Το άρθρο µόνο του π.δ. 342/2000 (Α΄296) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το µέτρο του ευεργετικού υπολογισµού ηµερών ποινής για καταδίκους ή υποδίκους ορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ηµέρα εργασίας τους:
α) σε αγροτική ή κτηνοτροφική µονάδα, καθώς και σε
µονάδες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Αγροτικού Καταστήµατος Κράτησης, Ειδικού Αγροτικού Καταστήµατος Κράτησης Νέων και Αγροτικού Τµήµατος Καταστηµάτων Κράτησης,
β) σε συνεργεία οικοδοµικών και τεχνικών εργασιών,
που συγκροτούνται εκτάκτως και για συγκεκριµένο έργο
σε οποιοδήποτε Κατάστηµα Κράτησης, ακόµη και διαφορετικό αυτού στο οποίο κρατούνται, ή σε άλλα δηµόσια
κτίρια και
γ) στο αρτοποιείο της προβλεπόµενης από το άρθρο
104 του από 28-30.9.1935 ν.δ. «περί οργανώσεως σωφρονιστικού προσωπικού και διαχειρίσεως φυλακών»
(Α΄433) Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών.»
Άρθρο 37
Διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3772/2009
(Α΄ 112) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η κατά τόπον αρµοδιότητα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών συµπίπτει προς εκείνη του οµώνυµου ή των οµώνυµων προς αυτές Εφετείων. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες διενεργούν ιατροδικαστικές πράξεις, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται οι ψυχιατρικές πραγµατογνωµοσύνες, ύστερα από παραγγελία των Εισαγγελικών και Ανακριτικών αρχών και των Ανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι ενεργούν ύστερα από εισαγγελική παραγγελία, καθώς και των ποινικών δικαστηρίων που λειτουργούν
στην περιφέρεια του οµώνυµου ή των οµώνυµων προς
αυτές Εφετείων. Οι ανωτέρω πράξεις δύνανται, υπό τις
αυτές προϋποθέσεις, να διενεργούνται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας που διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή και ειδικότητες και από τα
εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων. Στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα
οι ιατροδικαστικές πράξεις εκτελούνται αποκλειστικώς
από µέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.).
Για τις πράξεις που διενεργούνται συντάσσονται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα εκθέσεις από τους ιατροδικαστές,
τους Επικουρικούς ιατρούς - ιατροδικαστές και τα µέλη
του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή συντρέχει αδυναµία των κατά τόπο φορέων της
παραγράφου 1, να δοθεί εντολή για διενέργεια ιατροδι-

καστικών πράξεων σε άλλη ιατροδικαστική υπηρεσία από εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 1.»
Άρθρο 38
Οφειλόµενες δαπάνες του έτους 2018 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση και άρδευση, τηλεπικοινωνίες, µεσεγγυούχους, πραγµατογνώµονες, τοξικολογικές εξετάσεις, δηµοσιεύσεις και κοινόχρηστα, οι
οποίες δηµιουργήθηκαν λόγω ανεπάρκειας των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου, εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ.
80/2016 (Α΄ 145), εφόσον υπάρχουν σχετικές εγγεγραµµένες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Άρθρο 39
Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1278/1982 (Α΄105)
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η θητεία του προηγούµενου εδαφίου παρατείνεται έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας για
τη συγκρότηση του Κ.Ε.Σ.Υ. και µε απώτατο χρονικό όριο τους τρεις (3) µήνες από τη λήξη της.
Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
και για το Κ.Ε.Σ.Υ. που συγκροτήθηκε µε την
Α1β/Γ.Π.οικ.4630/12.2.2016 (ΑΔΑ: ΨΨΟΖ465ΦΥΟ-ΨΦΘ)
απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.»
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
(Α΄ 51)
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 (Α΄51) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ως Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ορίζονται οι αρχαιότεροι των υποδεικνυοµένων,
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, δικαστικών λειτουργών.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄51)
προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Οικονοµικών, µετά από πρόταση του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών µπορούν να επανασυγκροτούνται, κάθε φορά
που απαιτείται, ώστε όλες οι θέσεις των Προέδρων των
Επιτροπών να καταλαµβάνονται από τους αρχαιότερους
Δικαστές που υπηρετούν σε αυτές.»
Άρθρο 41
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στον Τοµέα υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών δικαστηρίων και των Εισαγγελιών:
αα) πεντακόσιες πενήντα επτά (557) θέσεις στον Κλάδο Γραµµατέων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε πέντε χιλιάδες
εννιακόσιες είκοσι (5.920),
ββ) πέντε (5) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου
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αυτού οριζοµένου σε εξήντα εννέα (69),
γγ) έξι (6) θέσεις στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, του
συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε εξήντα έξι (66) και
δδ) τρεις (3) θέσεις στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων.»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από 22.12.2017.
Άρθρο 42
Ατοµικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στο
πλαίσιο εκτέλεσης συµβάσεων τροφοδοσίας καταστηµάτων κράτησης, οι οποίες συνάφθηκαν µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος και για τις οποίες δεν τηρήθηκε
η διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 35 του
ν. 4129/2013 (Α΄ 52), παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειές τους, υπό την προϋπόθεση ότι, δεν ανακλήθηκαν
από τη Διοίκηση ή δεν ακυρώθηκαν µε δικαστική απόφαση και εφόσον αντιστοιχούν σε προµήθεια που έχει αποδεδειγµένα παρασχεθεί για την πλήρωση του δηµόσιου
σκοπού τροφοδοσίας των καταστηµάτων κράτησης.
Άρθρο 43
Τροποποίηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 29
του ν. 4587/2018 (Α΄ 218)
1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 29 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Οµάδας έργου αφορούν τη διοίκηση των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας µε τρόπο αποτελεσµατικό, ώστε τα µέλη της Κεντρικής Οµάδας να µπορούν λόγω της θέσης ή/και της εµπειρίας τους να επεξεργαστούν, να κατευθύνουν και να
συντονίσουν το σύνολο των δράσεων. Η συγκεκριµένη
Οµάδα, µε διαρκή παρουσία, θα καθοδηγεί τις Οµάδες
και Υποοµάδες εργασίας, προκειµένου να µην υπάρχουν
καθυστερήσεις και αλληλοεπικαλύψεις. Επιπλέον, θα
φροντίζει ώστε η διαχείριση της µετάβασης για τους εµπλεκόµενους φορείς να είναι όσο το δυνατόν ακώλυτη,
λειτουργώντας ως κεντρικός κόµβος. Οι αρµοδιότητες
των Οµάδων εργασίας αφορούν την υλοποίηση και διαχείριση τεχνικών και επιχειρησιακών ζητηµάτων του έργου «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.». Οι αρµοδιότητες των Υποοµάδων
εργασίας αφορούν την υποβοήθηση του έργου των Οµάδων εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται
λεπτοµερώς οι επιµέρους αναλυτικές αρµοδιότητες της
Κεντρικής Οµάδας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας και κάθε άλλο ζήτηµα για την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων αυτών.
Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, οι Οµάδες εργασίας διακρίνονται σε:
α) Οµάδα Λειτουργίας/ Υποστήριξης Κεντρικών Συστηµάτων, Δικτύων και Υποδοµών Data Centers.
β) Οµάδα Λειτουργίας/ Υποστήριξης Βάσεων Δεδοµένων και Εφαρµογών.
γ) Οµάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Πολιτικής Διαδικασίας.
δ) Οµάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Ποινικής Διαδικασίας.
ε) Οµάδες Τοπικών Διαχειριστών, στους 41 Φορείς
Λειτουργίας του έργου αρχικά και σε όλη τη Χώρα στη
συνέχεια, µε εκπαίδευση στο νέο σύστηµα, οι οποίοι συνεργάζονται µε τις ανωτέρω Οµάδες και ακολουθούν τις
οδηγίες τους.

5.α) Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί που διευθύνουν την Κεντρική Οµάδα, τις Οµάδες και Υποοµάδες εργασίας είναι οι κάτωθι:
αα) Ένας δικαστικός λειτουργός µέλος του Αρείου Πάγου.
ββ) Ένας εισαγγελικός λειτουργός µέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
γγ) Ένας εφέτης.
δδ) Ένας αντιεισαγγελέας εφετών.
εε) Ένας πρόεδρος ή αντιπρόεδρος πρωτοδικών.
στστ) Ένας εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών.
ζζ) Ένας ειρηνοδίκης.
β) Η Κεντρική Οµάδα εργασίας στελεχώνεται από δικαστικούς υπαλλήλους µε ειδικότητα πληροφορικής
(ΠΕ,ΤΕ) και εµπειρία σε θέµατα µηχανογράφησης ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης και από δικαστικούς υπαλλήλους µε ειδικότητα γραµµατέων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και εµπειρία σε επιχειρησιακά ζητήµατα τη πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης.
γ) Οι λοιπές Οµάδες εργασίας στελεχώνονται κατ' ανώτατο όριο µε οκτώ (8) δικαστικούς υπαλλήλους, ανά
οµάδα, ως εξής:
αα) Η Οµάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συστηµάτων, Δικτύων και Υποδοµών Data Centers από δικαστικούς υπαλλήλους, ειδικούς συστηµάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής).
ββ) Η Οµάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδοµένων και Εφαρµογών από δικαστικούς υπαλλήλους, ειδικούς βάσεων δεδοµένων και εφαρµογών (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής).
γγ) Η Οµάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Πολιτικής
Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόµενους από το σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών κάθε
βαθµού και από το ειρηνοδικείο.
δδ) Η Οµάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Ποινικής
Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόµενους από το σύνολο των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών κάθε βαθµού και από το πταισµατοδικείο.»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από 24.12.2018.
Άρθρο 44
Για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών και µέχρι
την πλήρη κάλυψη αυτών από το υγειονοµικό προσωπικό
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού (Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.)
µπορούν να προσλαµβάνονται κατ’ επίσκεψη ιατροί και
νοσηλευτές, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (Α΄ 291), ως ισχύει. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 45
Η παραβίαση του τεκµηρίου αθωότητας που προέρχεται από δηλώσεις δηµόσιων αρχών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος νόµου, πρέπει να εκτιµάται θετικά
από το Συµβούλιο Χαρίτων υπέρ του αιτούντος χάρη, εφόσον έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.
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Άρθρο 47
Άρθρο 46
Τροποποίηση διάταξης του ν. 1790/1988 (A΄ 134)
Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 53 του
ν. 2538/1997 (Α΄ 242), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με τους κανονισµούς του άρθρου 3 παράγραφος 3
καθορίζονται οι εργασίες που εκτελούνται για λογαριασµό του ΕΛΓΑ από τους ανταποκριτές του στους δήµους
της Χώρας. Ως ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ, µετά από πρόταση
των οικείων Δηµάρχων, δηµοτικοί υπάλληλοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα αποµακρυσµένων από την έδρα του Δήµου δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ως ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, δύνανται να ορίζονται µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου και άλλα πρόσωπα,
όπως µέλη του οικείου συµβουλίου του Ο.Τ.Α. ή προτεινόµενα από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών.»

1. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 149, του
ν. 4194/2013 (Α΄208) η φράση «και παράγραφος 5» διαγράφεται.
2. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 128 του
ν. 4194/2013, η φράση «υπάλληλος του Δικηγορικού
Συλλόγου» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατ' άρθρο 95
παράγραφος 1 περίπτωση ιγ΄».
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του, και του
Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτού.
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