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Άρκρο 1
To άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 69
Μζτρα κεραπείασ ατόμων που απαλλάςςονται από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι
διανοθτικισ διαταραχισ
1. Αν κάποιοσ που τζλεςε αξιόποινθ πράξθ, θ οποία απειλείται με ποινι ςτερθτικι τθσ
ελευκερίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, απαλλάχκθκε από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι
διανοθτικισ διαταραχισ (άρκρο 34), το δικαςτιριο διατάςςει κατάλλθλο για τθ
κεραπεία του μζτρο, εφόςον κρίνει ότι, εξαιτίασ τθσ κατάςταςισ του, υπάρχει κατά τον
χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κίνδυνοσ, αν αφεκεί ελεφκεροσ, να τελζςει και άλλα
τουλάχιςτον ανάλογθσ βαρφτθτασ εγκλιματα. Η διάταξθ τθσ απόφαςθσ που αφορά ςτο
κεραπευτικό μζτρο εκτελείται με φροντίδα τθσ ειςαγγελικισ αρχισ.
2. Η προθγοφμενθ παράγραφοσ ιςχφει για όλα τα εγκλιματα κατά τθσ ηωισ ι τθσ
ςωματικισ ακεραιότθτασ που απειλοφνται με ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ
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τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Δεν ιςχφει για τα εγκλιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ
περιουςίασ που δεν εμπεριζχουν χριςθ βίασ ι απειλι βίασ.
3. Κατάλλθλα κεραπευτικά μζτρα είναι: (α) θ νοςθλεία ςε ειδικό τμιμα δθμόςιου
ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου, (β) θ νοςθλεία ςε ψυχιατρικό τμιμα δθμόςιου
ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου, και (γ) θ υποχρεωτικι κεραπεία και ψυχιατρικι
παρακολοφκθςθ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ςε κατάλλθλθ εξωνοςοκομειακι
Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ ι εξωτερικά ιατρεία δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ
νοςοκομείου.
4. Οι προχποκζςεισ επιβολισ του μζτρου βεβαιϊνονται με μία τουλάχιςτον
πραγματογνωμοςφνθ που διενεργείται αμζςωσ μετά τθ ςφλλθψθ και με άλλθ μία
τουλάχιςτον πραγματογνωμοςφνθ που διενεργείται όςο το δυνατό πλθςιζςτερα προσ
τθ δικάςιμο. Στισ πραγματογνωμοςφνεσ προτείνεται και το τυχόν κατάλλθλο μζτρο
κεραπείασ».

Άρκρο 2
To άρκρο 70 του Ποινικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 70
Διάρκεια του κεραπευτικοφ μζτρου
1. Στθν απόφαςθ που διατάςςει το κεραπευτικό μζτρο ορίηεται ο μζγιςτοσ χρόνοσ τθσ
διάρκειάσ του, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο ζτθ για τα πλθμμελιματα και
τα πζντε ζτθ για τα κακουργιματα. Ζνα μινα τουλάχιςτον πριν τθ ςυμπλιρωςθ του
χρόνου αυτοφ, το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο ςτθν περιφζρεια του οποίου εκτελείται το
κεραπευτικό μζτρο, μπορεί, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, να διατάξει τθν
παράταςθ του μζτρου ι τθν αντικατάςταςι του με άλλο για τον ίδιο κατά ανϊτατο όριο
χρόνο, εφόςον τοφτο επιβάλλεται για τισ ανάγκεσ τθσ κεραπείασ και εξακολουκοφν να
υπάρχουν οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του προθγοφμενου άρκρου. Πριν από
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, το δικαςτιριο καλεί τον κεραπευόμενο και τον ςυνιγορό
του, κακϊσ και τθ διεφκυνςθ τθσ μονάδασ, όπου εκτελείται το μζτρο, να διατυπϊςουν
τισ απόψεισ τουσ.
2. Το ίδιο δικαςτιριο, κάκε ζτοσ, τθρϊντασ τθν ίδια διαδικαςία, αποφαςίηει αν το
κεραπευτικό μζτρο που ζχει επιβλθκεί πρζπει να εξακολουκιςει ι να αντικαταςτακεί
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με άλλο. Μπορεί όμωσ και οποτεδιποτε, με αίτθςθ του ειςαγγελζα, του
κεραπευομζνου ι τθσ διεφκυνςθσ τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το μζτρο, μετά από
ειςιγθςθ του κεράποντοσ ιατροφ, να διατάξει τθν άρςθ ι αντικατάςταςι του. Σε
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ, ςτθν απόφαςθ απαιτείται να υπάρχει ειδικι
αιτιολογία ωσ προσ τθν ανάγκθ διατιρθςθσ του κεραπευτικοφ μζτρου. Νζα αίτθςθ
μπορεί να υποβλθκεί μετά τθν πάροδο τεςςάρων μθνϊν.
3. Στθ διαδικαςία ενϊπιον του Τριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου κατά τισ διατάξεισ των
παραγράφων 1, εδάφιο βϋ και 2 του άρκρου αυτοφ, κακϊσ και του Εφετείου ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ ζφεςθσ, εάν ο κεραπευόμενοσ δεν ζχει ςυνιγορο, διορίηεται
ςυνιγοροσ αυτεπαγγζλτωσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 340 του Κϊδικα Ποινικισ
Δικονομίασ.»

Άρκρο 3
Μετά το άρκρο 70 του Ποινικοφ Κϊδικα προςτίκεται άρκρο 70Α, που ζχει ωσ εξισ:
«Άρκρο 70Α
Μζτρα κεραπείασ ατόμων μειωμζνου καταλογιςμοφ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ
διαταραχισ
1. Αν κάποιοσ τζλεςε αξιόποινθ πράξθ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ που
μειϊνει ςθμαντικά τον καταλογιςμό του (άρκρο 36 παράγραφοσ 1) και θ πράξθ του
απειλείται με ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, το δικαςτιριο,
εκτόσ από τθν επιβολι τθσ ποινισ, διατάςςει τθν ειςαγωγι του ςε ψυχιατρικό
παράρτθμα καταςτιματοσ κράτθςθσ ι, ςε περίπτωςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ
του, τα κεραπευτικά μζτρα του άρκρου 69, παράγραφοσ 3, εφόςον κρίνει ότι ςυντρζχει
ο περιγραφόμενοσ ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 1 κίνδυνοσ. Οι παράγραφοι 2 και 4 του
άρκρου 69 ζχουν και ςτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμογι.
2. Η εκτζλεςθ του μζτρου γίνεται αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, με φροντίδα
τθσ ειςαγγελικισ αρχισ.
3. Το άρκρο 70 ζχει και εδϊ ανάλογθ εφαρμογι. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του
κεραπευτικοφ μζτρου, ο καταδικαςκείσ εκτίει τθν ποινι του, εφόςον δεν ζχει αναςταλεί
θ εκτζλεςι τθσ. Από τθν ποινι αφαιρείται ο χρόνοσ νοςθλείασ ςτο ψυχιατρικό
παράρτθμα καταςτιματοσ κράτθςθσ ι ςτισ μονάδεσ του άρκρου 69, παράγραφοσ 3,
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ςτοιχεία αϋ και βϋ. Το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο του τόπου εκτζλεςθσ του μζτρου
μπορεί όμωσ να διατάξει τθ μθ ζκτιςθ τθσ ποινισ, αν το ζγκλθμα για το οποίο
επιβλικθκε είναι πλθμμζλθμα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Σροποποιιςεισ διατάξεων του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ

Άρκρο 4
τθν παράγραφο 2 του άρκρου 282 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ προςτίκεται
εδάφιο γϋ το οποίο ζχει ωσ εξισ:
«Για τουσ κατθγορουμζνουσ που εμφανίηουν ψυχικι ι διανοθτικι διαταραχι ωσ
περιοριςτικόσ όροσ είναι δυνατόν να διατάςςεται ζνα από τα μζτρα του άρκρου 69
παράγραφοσ 3 του Ποινικοφ Κϊδικα».

Άρκρο 5
το άρκρο 313 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ προςτίκεται εδάφιο βϋ (και το ιςχφον
κακίςταται γϋ) το οποίο ζχει ωσ εξισ:
«Ομοίωσ, καη΄εξαίπεζη ηων οπιζομένων ζηο άπθπο 310 παπ. 1 εδ. α΄, το δικαςτικό
ςυμβοφλιο παραπζμπει τον κατθγοροφμενο ςτο ακροατιριο του αρμόδιου δικαςτθρίου
και όταν κρίνει ότι ςυντρζχει περίπτωςθ απαλλαγισ από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι
διανοθτικισ διαταραχισ και επιβολισ μζτρου κεραπείασ κατά το άρκρο 69 του
Ποινικοφ Κϊδικα».

Άρκρο 6
το άρκρο 315 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ προςτίκεται πζμπτθ παράγραφοσ
που ζχει ωσ εξισ:
«5. Όταν ο κατθγοροφμενοσ παραπζμπεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο και ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ του άρκρου 69, παράγραφοσ 1 του Ποινικοφ Κϊδικα, το δικαςτικό
ςυμβοφλιο επιβάλλει υποχρεωτικά ωσ περιοριςτικό όρο ζνα από τα μζτρα του άρκρου
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69, παράγραφοσ 3 του Ποινικοφ Κϊδικα, εάν δε ο κατθγοροφμενοσ κρατείται
προςωρινά, αντικακιςτά υποχρεωτικά τθν προςωρινι κράτθςθ με το ίδιο μζτρο».

Άρκρο 7
Μετά το άρκρο 486 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ προςτίκεται άρκρο 486Α που
ζχει ωσ εξισ:
«Άρκρο 486Α
1. Στον κατθγοροφμενο επιτρζπεται ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ θ οποία τον κθρφςςει
ακϊο λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ κατά το άρκρο 34 του Ποινικοφ Κϊδικα
και επιβάλλει ςε αυτόν μζτρο κεραπείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 69 του Ποινικοφ
Κϊδικα.
2. Εκείνοσ ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί το μζτρο κεραπείασ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου μπορεί να αςκιςει ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ του Τριμελοφσ
Πλθμμελειοδικείου που διατάςςει τθν παράταςθ του μζτρου κατά το άρκρο 70,
παράγραφοσ 1, εδάφιο βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα.»

Άρκρο 8
1. το άρκρο 500 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ προςτίκεται τελευταίο εδάφιο που
ζχει ωσ εξισ:
«Στθν περίπτωςθ ζφεςθσ κατά ακωωτικισ απόφαςθσ που επιβάλλει μζτρο κεραπείασ
κατά το άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα (άρκρο 486 Α παράγραφοσ 1), κακϊσ και κατά
απόφαςθσ του Τριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου που διατάςςει τθν παράταςθ του μζτρου
ςφμφωνα με το άρκρο 70, παράγραφοσ 1, εδάφιο βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα (άρκρο 486 Α
παράγραφοσ 2), ο οριςμόσ δικαςίμου από τον αρμόδιο ειςαγγελζα γίνεται υποχρεωτικά
ςε θμζρα που δεν απζχει περιςςότερο από τρεισ (3) μινεσ από τθ διαβίβαςθ των
εγγράφων ςε αυτόν».
2. Σο άρκρο 555 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Η εκτζλεςθ τθσ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ ποινισ αναβάλλεται αν ο καταδικαςκείσ
παρουςίαςε μετά τθν καταδίκθ του ψυχικι ι διανοθτικι διαταραχι τζτοιασ ζνταςθσ
ϊςτε να μθν ζχει ςυνείδθςθ τθσ εκτελοφμενθσ ποινισ. Ταυτόχρονα διατάςςεται θ
νοςθλεία του ςε δθμόςιο ψυχιατρικό ι γενικό νοςοκομείο. Το άρκρο 70 του Ποινικοφ
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Κϊδικα ζχει και εδϊ ανάλογθ εφαρμογι. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ ο
καταδικαςκείσ εκτίει τθν ποινι του, από τθν οποία αφαιρείται ο χρόνοσ νοςθλείασ
του».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
Κανόνεσ εκτζλεςθσ των μζτρων κεραπείασ των άρκρων 69 και 70Α του Ποινικοφ
Κϊδικα

Άρκρο 9
Βαςικζσ αρχζσ εκτζλεςθσ των μζτρων
1. Τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα μζτρα υπθρετοφν
κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.
2. Κατά τθν εφαρμογι τουσ λαμβάνονται υπόψθ οι διεκνϊσ αναγνωριςμζνοι κανόνεσ
προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία επιμζρουσ πράξθ δεν μπορεί να
προςβάλλει τθν αξιοπρζπεια του ατόμου ι να παραβιάηει τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ.
3. Θζματα που δε ρυκμίηονται από τον παρόντα νόμο αντιμετωπίηονται με βάςθ τον
Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ, τον Κϊδικα Νοςθλευτικισ Δεοντολογίασ, τα πρωτόκολλα
ψυχιατρικισ φροντίδασ κακϊσ και με αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων του
Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα, εφόςον αυτι δεν προςκροφει ςτουσ επιδιωκόμενουσ
κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.

Άρκρο 10
Περιεχόμενο των μζτρων
1. Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ του ατόμου ςτο οποίο ζχει επιβλθκεί κάποιο από τα
μζτρα των άρκρων 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα είναι εξατομικευμζνθ και
περιλαμβάνει τθν κατάλλθλθ κεραπευτικι προςζγγιςθ όπωσ, φαρμακευτικι αγωγι,
ψυχολογικι υποςτιριξθ ι ψυχοκεραπεία του ίδιου και τθσ οικογζνειάσ του, εφόςον
υπάρχει ςχετικι ςυναίνεςθ, ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ, ιδίωσ εκπαίδευςθ και
επαγγελματικι κατάρτιςθ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων για αυτόνομθ διαβίωςθ, διαβίωςθ με
τθν οικογζνεια ι διαβίωςθ ςε μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ, κυρίωσ
οικοτροφεία,

ξενϊνεσ,

προςτατευμζνα

διαμερίςματα

ι

ανάδοχθ

οικογζνεια,

απαςχόλθςθ ςε κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ι ςε άλλουσ χϊρουσ εργαςίασ.
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2. Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ εξαςφαλίηει ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ψυχιατρικι
φροντίδα κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των μζτρων, με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ
κοινωνικισ επανζνταξθσ.

Άρκρο 11
Μονάδεσ εκτζλεςθσ των μζτρων
1. Το προβλεπόμενο ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο αϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
ειδικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου αποτελεί τμιμα δθμόςιου
(ψυχιατρικοφ ι γενικοφ) νοςοκομείου, με μικρό αρικμό κλινϊν και διακζτει κατάλλθλθ
υλικοτεχνικι υποδομι και εξοπλιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των ατόμων
που νοςθλεφονται. Παρζχει εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ αυξθμζνθσ φροντίδασ και
αςφάλειασ, για τισ οποίεσ προβλζπεται αρικμθτικά αυξθμζνο και κλινικά ειδικά
εκπαιδευμζνο προςωπικό.
2. Τo προβλεπόμενο ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
ψυχιατρικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου αποτελεί τμιμα
δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου και παρζχει υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ
ανάλογεσ προσ τισ προςφερόμενεσ ςτουσ ακοφςια νοςθλευόμενουσ ψυχικά αςκενείσ.
3. Η προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
εξωνοςοκομειακι Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ περιλαμβάνει: (α) τα Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ,
που αποτελοφν δθμόςιεσ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ, τα οποία προςφζρουν κεραπεία και
παρακολοφκθςθ ατόμων που χρειάηονται ψυχιατρικι φροντίδα ςφμφωνα με το άρκρο
5 του νόμου 2716/1999, και (β) τισ δθμόςιεσ κινθτζσ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ, που
παρζχουν υπθρεςίεσ κεραπείασ ι ειδικισ φροντίδασ ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ ψυχικισ υγείασ ι και κατ’ οίκον ςε άτομα που διαβιοφν ςε απομακρυςμζνεσ
περιοχζσ και είτε δεν ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςε εξωτερικό ιατρείο δθμόςιου
ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου ι Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ είτε δεν υπάρχουν
υπθρεςίεσ ςτον τομζα ψυχικισ υγείασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 7 και
11 παράγραφοσ 1 του νόμου 2716/99.
4. Το προβλεπόμενο ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
εξωτερικό ιατρείο δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου αποτελεί τμιμα
νοςοκομείου που παρζχει υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ.
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Άρκρο 12
Ζναρξθ εκτζλεςθσ των μζτρων
1. Η ζναρξθ εκτζλεςθσ των μζτρων γίνεται με ζγγραφθ παραγγελία του αρμόδιου
ειςαγγελζα προσ τον διευκυντι των μονάδων που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο
άρκρο, ο οποίοσ και οφείλει να εκτελζςει τθν παραγγελία.
2. Ο προςδιοριςμόσ τθσ μονάδασ όπου κα εκτελεςτοφν τα μζτρα γίνεται από Κατάλογο
μονάδων κατάλλθλων για τθν εκτζλεςι τουσ, ο οποίοσ καταρτίηεται με κοινι απόφαςθ
των Υπουργϊν Υγείασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και
αποςτζλλεται ςτα πρωτοδικεία και εφετεία τθσ χϊρασ κακϊσ και ςτουσ διευκυντζσ
όλων των μονάδων του Καταλόγου.
3. Μεταξφ περιςςότερων μονάδων που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία, ο ειςαγγελζασ,
αρχικϊσ ι ςτθ ςυνζχεια, επιλζγει εκείνθ που είναι εγγφτερα ςτον τόπο κατοικίασ του
ατόμου ι τθσ οικογζνειάσ του ι κρίνεται καταλλθλότερθ γι’ αυτό.

Άρκρο 13
Ειςαγωγι ςε ειδικό ι κοινό τμιμα νοςοκομείου
1. Η ειςαγγελικι παραγγελία προσ τον διευκυντι του ειδικοφ ι κοινοφ ψυχιατρικοφ
τμιματοσ δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου (άρκρο 69, παράγραφοσ 3,
ςτοιχεία αϋ και βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα) ςυνοδεφεται από πλιρεσ αντίγραφο δικαςτικισ
απόφαςθσ ι βουλεφματοσ ι διάταξθσ του ανακριτι ι απόφαςθσ αλλοδαπισ δικαςτικισ
αρχισ. Εάν δεν ζχει κακαρογραφεί θ απόφαςθ ι το βοφλευμα, ςυνάπτεται απόςπαςμα
και ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηεται υποχρεωτικά και πλιρεσ αντίγραφο. Κατά τθν ειςαγωγι
ςυντάςςεται ςχετικι ζκκεςθ.
2. Η ειςαγωγι διενεργείται ωσ εξισ: α) ζκδοςθ ειςιτθρίου, β) καταγραφι ατομικϊν
ςτοιχείων (ςτοιχεία ταυτότθτασ, τόποσ τελευταίασ διαμονισ, νόμιμοσ αντιπρόςωποσ ι
πρόςωπα επικοινωνίασ, κριςκευμα κ.ά.), γ) καταγραφι χρθμάτων και εγγράφων
(δελτίου ταυτότθτασ, βιβλιαρίου υγείασ και ΑΜΚΑ ι βιβλιαρίου πρόνοιασ (απορίασ) ι
πιςτοποιθτικοφ κοινωνικισ προςταςίασ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ ι δελτίου
υποβολισ αίτθςθσ για πολιτικό άςυλο, ι το ςχετικό ζγγραφο αναγνϊριςθσ τθσ
ιδιότθτασ του πρόςφυγα, διαβατθρίου και ευρωπαϊκισ κάρτασ υγείασ (Ε111) κ.ά.) και
φφλαξθ αυτϊν αν ςυντρζχει λόγοσ, δ) εξζταςθ ιατρικι και ψυχιατρικι, ε) τιρθςθ
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θλεκτρονικοφ ι ζγγραφου ιατρικοφ φακζλου, ςτ) ςυνζντευξθ με κοινωνικό λειτουργό,
και η) τιρθςθ φακζλου από τθν κοινωνικι υπθρεςία.
3. Η δαπάνθ κεραπείασ καλφπτεται από το κράτοσ ι από τον αςφαλιςτικό φορζα του
ατόμου.
4. Η μονάδα, αμζςωσ μετά τθν ειςαγωγι, παραδίδει ςτον κεραπευόμενο, ςε γλϊςςα
που κατανοεί, ζντυπο με κατάλογο των βαςικϊν του δικαιωμάτων, όπωσ
προςδιορίηονται ςτον Ποινικό Κϊδικα, τον Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, τον Κϊδικα
Ιατρικισ Δεοντολογίασ, τον Κϊδικα Νοςθλευτικισ Δεοντολογίασ, τον Σωφρονιςτικό
Κϊδικα και τα πρωτόκολλα ψυχιατρικισ φροντίδασ.
5. Κατά τθν παραμονι του ατόμου για κεραπεία τθροφνται τα προβλεπόμενα αρχεία
και βιβλία κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ και επιπλζον βιβλίο καταγραφισ των
χρθςιμοποιθκζντων μζςων αυξθμζνθσ ψυχιατρικισ φροντίδασ και αςφάλειασ του
παρόντοσ νόμου.

Άρκρο 14
Ζναρξθ τθσ υποχρεωτικισ κεραπείασ και παρακολοφκθςθσ
1. Για τθν ζναρξθ τθσ υποχρεωτικισ κεραπείασ και παρακολοφκθςθσ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα ςε εξωνοςοκομειακι Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ ι ςε εξωτερικό ιατρείο
δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου (άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ
του Ποινικοφ Κϊδικα) εφαρμόηονται αναλόγωσ οι παράγραφοι 1 και 2 του
προθγοφμενου άρκρου.
2. Ο κεράπων ψυχίατροσ εκπροςωπεί τθ κεραπευτικι ομάδα και προτείνει
εξατομικευμζνο κεραπευτικό ςχζδιο που περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα από τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 10 μζτρα, κακϊσ και τθν εποπτεία των ςυνκθκϊν εκτζλεςισ
τουσ. Το ςχζδιο αυτό οφείλει να κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα, τον
οποίο και ενθμερϊνει για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμόρφωςθ του κεραπευομζνου προσ
αυτό, αλλά και για τθν πικανι ανάγκθ τροποποίθςισ του.
3. Η τυχόν δαπάνθ ειςιτθρίου καλφπτεται από το κράτοσ ι και από τον αςφαλιςτικό
φορζα του ατόμου.

Άρκρο 15
Αντικατάςταςθ ι άρςθ κεραπευτικϊν μζτρων
9

Κατά τθν αντικατάςταςθ ι άρςθ των κεραπευτικϊν μζτρων κατά το άρκρο 70
παράγραφοσ 2 του Ποινικοφ Κϊδικα, ςυνεκτιμάται θ κατάςταςθ τθσ ψυχικισ υγείασ του
ατόμου, το ςτάδιο βελτίωςισ τθσ και θ φπαρξθ κατάλλθλου υποςτθρικτικοφ ςυγγενικοφ
ι άλλου περιβάλλοντοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα ςυνεκτιμάται αν το άτομο: α) ευρίςκεται ςε
ςτάςιμθ κατάςταςθ ι υποτροπι, β) ευρίςκεται ςε ςτάδιο βελτίωςθσ ι αποκεραπείασ, γ)
ςυμμετζχει ςε αναγνωριςμζνα προγράμματα ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και
κοινωνικισ επανζνταξθσ, δ) λαμβάνει άδειεσ και τθρεί τουσ όρουσ τουσ, και ε) διαβιεί ςε
μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ ςτθν κοινότθτα ι ςε ανάδοχθ οικογζνεια ι με
τθν οικογζνειά του.

Άρκρο 16
Εκτζλεςθ κεραπευτικϊν μζτρων
1. Οι ςυνκικεσ νοςθλείασ πρζπει να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ κεραπείασ. Τα
αναγκαία περιοριςτικά μζτρα δεν επιτρζπεται να αποκλείουν απαραίτθτα για τθ
κεραπεία μζςα, όπωσ οι άδειεσ, οι οργανωμζνεσ ζξοδοι ι θ διαμονι ςε
εποπτευόμενουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ, εφόςον δεν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ
ςωματικι ακεραιότθτα άλλων ι και του ίδιου του κεραπευομζνου.
2. Τθ χοριγθςθ άδειασ αποφαςίηει ο (Επιςτθμονικόσ) Διευκυντισ τθσ μονάδασ όπου
εκτελείται το μζτρο, κατόπιν ειςιγθςθσ του κεράποντοσ ψυχιάτρου. Η χοριγθςθ τθσ
άδειασ υπογράφεται από αυτόν και τθ Διοίκθςθ τθσ μονάδασ και τίκεται υπόψθ του
αρμόδιου ειςαγγελζα. Ο κεραπευόμενοσ δθλϊνει τθν ακριβι διεφκυνςθ διαμονισ του
και θ κοινωνικι υπθρεςία εξετάηει ότι είναι εξαςφαλιςμζνθ θ διαβίωςι του κατά τθ
διάρκεια τθσ άδειασ. Η άδεια μπορεί να εξαρτθκεί και από τον όρο ότι κατά τθν ζξοδό
του από το τμιμα και τθν επιςτροφι του κα ςυνοδεφεται από ςυγγενικό του πρόςωπο
ι τον δικαςτικό ςυμπαραςτάτθ του.
3. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ αδειϊν ι φυγισ ενθμερϊνονται αμζςωσ οι αςτυνομικζσ
αρχζσ και ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ. Ο κεραπευόμενοσ δεν κεωρείται κρατοφμενοσ κατά
τθν ζννοια των άρκρων 172 και 173 του Ποινικοφ Κϊδικα. Το προθγοφμενο εδάφιο δεν
ιςχφει ςε περίπτωςθ κεραπείασ ςε ψυχιατρικό παράρτθμα καταςτιματοσ κράτθςθσ.
4. Μζςα αυξθμζνθσ ψυχιατρικισ φροντίδασ και αςφάλειασ, όπωσ θ προφυλακτικι
απομόνωςθ και ο ςωματικόσ περιοριςμόσ, μποροφν να λθφκοφν μόνο για όςουσ
εκδθλϊνουν αυτοκαταςτροφικι ι βίαιθ ςυμπεριφορά, ςτο κάκε είδουσ προςωπικό ι
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τρίτουσ. Τα ωσ άνω μζςα αποφαςίηονται και εφαρμόηονται ςφμφωνα με τισ ψυχιατρικζσ
οδθγίεσ και τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν πρόλθψθ των
βαςανιςτθρίων και τθσ απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (CPT), και
τθσ Ειδικισ Επιτροπισ Ελζγχου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικζσ
Διαταραχζσ, αφοφ προθγθκοφν και αποτφχουν τεχνικζσ αποκλιμάκωςθσ τθσ βίαιθσ
ςυμπεριφοράσ.
5. Απαγορεφεται απολφτωσ θ λιψθ μζςων, όπωσ θ ςτείρωςθ, λοβοτομι και άλλεσ
ανάλογεσ επεμβάςεισ ι κεραπείεσ οι οποίεσ προξενοφν μθ αναςτρζψιμεσ καταςτάςεισ
ςτθν υγεία του ατόμου.

Άρκρο 17
φςταςθ και ςτελζχωςθ Ειδικϊν Σμθμάτων Νοςοκομείων
1.

Η ςφςταςθ, κατάργθςθ ι ςυγχϊνευςθ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 11,

παράγραφοσ 1, ειδικϊν τμθμάτων δθμόςιων ψυχιατρικϊν ι γενικϊν νοςοκομείων
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Υγείασ και
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο τρόποσ οργάνωςθσ,
ςτελζχωςθσ και λειτουργίασ των ανωτζρω τμθμάτων κακορίηεται με κοινι απόφαςθ
των ίδιων Υπουργϊν.
2.Τα προβλεπόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο τμιματα ςτελεχϊνονται από
διεπιςτθμονικι κεραπευτικι ομάδα που αποτελείται από ψυχιάτρουσ, νοςθλευτζσ,
ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, εργοκεραπευτζσ, επιςκζπτεσ υγείασ και άλλουσ
επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ, οι οποίοι διακζτουν ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία για
τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ.
3. Το διοικθτικό και φυλακτικό προςωπικό που υπθρετεί ςτα προβλεπόμενα ςτθν
παράγραφο 1 τμιματα λαμβάνει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςχετικά με το περιεχόμενο των
υποχρεϊςεϊν του και τον τρόπο άςκθςθσ των κακθκόντων του πριν από τθν ανάλθψθ
των κακθκόντων αυτϊν.

Άρκρο 18
Αρμοδιότθτεσ ειςαγγελικοφ λειτουργοφ
1. Στισ Ειςαγγελίεσ Πρωτοδικϊν Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ, κακϊσ και ςτισ Ειςαγγελίεσ
ςτθν περιφζρεια των οποίων λειτουργεί ειδικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ
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νοςοκομείου ι ψυχιατρικό τμιμα τζτοιου νοςοκομείου, ι εκτελοφνται τα μζτρα του
άρκρου 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ του Ποινικοφ Κϊδικα, ςτθν αρχι κάκε
δικαςτικοφ ζτουσ, με απόφαςθ του διευκφνοντοσ τθν Ειςαγγελία, ορίηεται ζνασ
Ειςαγγελζασ ι Αντειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν με τον αναπλθρωτι του, ωσ αρμόδιοσ: α)
για τθν εκτζλεςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων που επιβάλλουν το μζτρο των άρκρων 69
και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα, β) για τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ του ειδικοφ Τμιματοσ
του δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου και γ) για τον ςυντονιςμό και τθ
ςυνεργαςία τθσ Ειςαγγελίασ με τθ Διεφκυνςθ τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το
προβλεπόμενο ςτα άρκρα 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα μζτρο αναφορικά με τον
αυτεπάγγελτο δικαςτικό ζλεγχο τθσ διάρκειασ του μζτρου (ανά ζτοσ εξακολοφκθςθ,
παράταςθ του μζγιςτου χρόνου διάρκειασ) και τθν ειςαγωγι ςτο Τριμελζσ
Πλθμμελειοδικείο των αιτιςεων για άρςθ ι αντικατάςταςι του.
2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αςκοφνται με προςωπικι
παρουςία του ειςαγγελικοφ λειτουργοφ ςτθ μονάδα, τθν οποία επιςκζπτεται
τουλάχιςτον μία φορά ανά δεκαπενκιμερο για να διαπιςτϊςει τθ νόμιμθ εκτζλεςθ του
επιβλθκζντοσ μζτρου, να ενθμερωκεί από το προςωπικό, να ςυνεργαςκεί με τον
επιςτθμονικά υπεφκυνο ιατρό και να δεχκεί ςε ακρόαςθ τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.
3. Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ο ειςαγγελζασ μπορεί να ηθτιςει τθν ζκφραςθ
Γνϊμθσ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το μζτρο ςχετικά
με τθν εφαρμοηόμενθ κεραπευτικι αγωγι και ιδίωσ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα
μζςων αυξθμζνθσ ψυχιατρικισ φροντίδασ και αςφάλειασ.

Άρκρο 19
Ζλεγχοσ τθσ εκτζλεςθσ του μζτρων
1. Η είςοδοσ ςτισ μονάδεσ εκτζλεςθσ των μζτρων του άρκρου 69 παράγραφοσ 3 και 70 Α
παράγραφοσ 1 του Ποινικοφ Κϊδικα για τθν πραγματοποίθςθ ελζγχου ςχετικά με
πικανι παραβίαςθ δικαιωμάτων των κεραπευομζνων επιτρζπεται: α) ςτον Συνιγορο
του Πολίτθ, β) ςτο Σϊμα Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου Καταςτθμάτων Κράτθςθσ, ειδικά για
τα ψυχιατρικά τμιματα των καταςτθμάτων κράτθςθσ, γ) ςτο Σϊμα Επικεωρθτϊν
Υπθρεςιϊν Υγείασ Πρόνοιασ, ειδικά για τισ μονάδεσ που λειτουργοφν εντόσ ψυχιατρικϊν
ι γενικϊν νοςοκομείων, τα Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ και τισ κινθτζσ μονάδεσ ψυχικισ
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υγείασ, δ) ςτθν Ειδικι Επιτροπι Ελζγχου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Ψυχικζσ Διαταραχζσ του Υπουργείου Υγείασ και ε) ςε κάκε άλλθ αρχι που τθσ
παραχωρείται δικαίωμα ελζγχου με ειδικι διάταξθ νόμου.
2. Όςοι ζχουν ελεγκτικι αρμοδιότθτα μποροφν να διενεργοφν τθ ςχετικι ζρευνα και
χωρίσ προειδοποίθςθ, επιςκεπτόμενοι τισ μονάδεσ εκτζλεςθσ του μζτρου, ηθτϊντασ
ζγγραφεσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ από τον διευκυντι και το προςωπικό τθσ
μονάδασ και καλϊντασ ςε ακρόαςθ τουσ κεραπευομζνουσ. Ο διευκυντισ υποχρεοφται
να διευκολφνει τθν ζρευνα και δεν μπορεί να αντιτάξει το ιατρικό απόρρθτο, το οποίο,
ςε κάκε περίπτωςθ, οι ελζγχοντεσ διαφυλάςςουν ζναντι τρίτων.
3. Μετά τον ζλεγχο ςυντάςςεται ζκκεςθ, θ οποία μπορεί να περιλαμβάνει ςυςτάςεισ
προσ τθ διεφκυνςθ τθσ μονάδασ και αποςτζλλεται προσ αυτιν, τα ςυναρμόδια
Υπουργεία Υγείασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και τον
επόπτθ Ειςαγγελζα.

Άρκρο 20
Λιξθ των μζτρων
1. Τα μζτρα ολοκλθρϊνονται όταν εκλείψει ο κεραπευτικόσ λόγοσ για τον οποίο
επιβλικθκαν.
2. Η άρςθ των μζτρων αποφαςίηεται από το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο ςτθν
περιφζρεια του οποίου εκτελοφνται, ςφμφωνα με τα άρκρα 70 και 70Α του Ποινικοφ
Κϊδικα και παραγγζλλεται από τον αρμόδιο ειςαγγελζα, ο οποίοσ διαβιβάηει και
αντίγραφο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ςτον Διευκυντι τθσ μονάδασ όπου εκτελοφνται τα
μζτρα για να τεκεί ςτον φάκελο του κεραπευομζνου.
3. Ο επιςτθμονικόσ Διευκυντισ τθσ μονάδασ ενθμερϊνει τον Τομζα Ψυχικισ Υγείασ του
τόπου διαμονισ του ατόμου ςτο οποίο είχε επιβλθκεί κάποιο από τα μζτρα των
άρκρων 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα, ο οποίοσ μεριμνά για τθ ςυνζχεια τθσ
φροντίδασ, κακϊσ και για τθν ομαλι επάνοδο και προςαρμογι του ςτο κοινωνικό,
επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
Καταργοφμενεσ και μεταβατικζσ διατάξεισ
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Άρκρο 21
Καταργοφμενεσ και μεταβατικζσ διατάξεισ
1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται τα άρκρα 38 ζωσ 41 του Ποινικοφ
Κϊδικα, όπωσ και κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του.
2. Το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου εκτελείται θ
προβλεπόμενθ ποινι ςτα καταργοφμενα άρκρα 38 ζωσ 41 του Ποινικοφ Κϊδικα,
αποφαςίηει αυτεπαγγζλτωσ ι μετά από αίτθςθ του κρατουμζνου ςχετικά με τθν
αντικατάςταςθ τθσ ποινισ από το προβλεπόμενο ςτο άρκρο 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα
μζτρο. Η ποινι τθσ φυλάκιςθσ ι τθσ κάκειρξθσ που ζχει επιβάλλει το δικαςτιριο κατ’
εφαρμογι του καταργοφμενου άρκρου 40 του Ποινικοφ Κϊδικα, δεν επθρεάηεται και
εκτελείται, ςφμφωνα με όςα ορίηει το άρκρο 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα, μετά τθν
ολοκλιρωςθ του μζτρου κεραπείασ.
3. Μζτρο που ζχει επιβλθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα και δεν
ζχει ολοκλθρωκεί εκτελείται με βάςθ τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Εντόσ τριϊν μθνϊν,
από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ο ειςαγγελζασ που ορίηεται ςτο άρκρο 18,
εξετάηει όλουσ του φακζλουσ των προςϊπων που τελοφν υπό το κακεςτϊσ του άρκρου
69 του Ποινικοφ Κϊδικα.
4. Μζχρι τθν ζκδοςθ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 17 του
παρόντοσ, ωσ ειδικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου ι ψυχιατρικό
τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου νοοφνται τα ανικοντα ςτο
Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Αττικισ «Δαφνί», το Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Αττικισ
«Δρομοκαΐτειο» και το Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ.

14

ΙI. ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ

Άρκρο 22
Διατάξεισ για το ςυναινετικό διαηφγιο

1. Σο άρκρο 1438 του Αςτικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Ο γάμοσ μπορεί να λυκεί με διαηφγιο το οποίο απαγγζλλεται με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ ι με ςυμφωνία των ςυηφγων όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1441.».
2. Σο άρκρο 1441 του Αςτικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Οι ςφηυγοι μποροφν με ζγγραφθ ςυμφωνία να λφςουν το γάμο τουσ. Η ςυμφωνία
αυτι ςυνάπτεται μεταξφ των ςυηφγων με τθν παρουςία πλθρεξοφςιου δικθγόρου για
κακζναν από αυτοφσ και υπογράφεται από τουσ ίδιουσ και από τουσ πλθρεξοφςιουσ
δικθγόρουσ τουσ ι μόνον από τουσ τελευταίουσ, εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ειδικό
πλθρεξοφςιο. Η πλθρεξουςιότθτα πρζπει να ζχει δοκεί μζςα ςτον τελευταίο μινα πριν
από τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ.
2. Αν υπάρχουν ανιλικα τζκνα, για να λυκεί ο γάμοσ πρζπει να ρυκμίηεται θ επιμζλεια
των τζκνων, θ επικοινωνία με αυτά κακϊσ και θ διατροφι τουσ, κατά τθ διαδικαςία τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, με τθν ίδια ι με άλλθ ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυηφγων,
που υπογράφεται κατά τα ανωτζρω και ιςχφει για δφο ζτθ τουλάχιςτον.
3. Η ζγγραφθ ςυμφωνία για τθ λφςθ του γάμου, κακϊσ και θ ςυμφωνία για τθν
επιμζλεια, τθν επικοινωνία και τθ διατροφι των ανιλικων τζκνων υποβάλλονται από
τουσ πλθρεξοφςιουσ δικθγόρουσ του κακενόσ ςυηφγου, μαηί με τα ειδικά πλθρεξοφςια ι
τα ιδιωτικά ζγγραφα, ςε ςυμβολαιογράφο.
4. Ο ςυμβολαιογράφοσ ςυντάςςει πράξθ με τθν οποία βεβαιϊνει τθ λφςθ του γάμου,
επικυρϊνει τισ ςυμφωνίεσ των ςυηφγων και τισ ενςωματϊνει ςε αυτι. Τθ
ςυμβολαιογραφικι πράξθ υπογράφουν οι ςφηυγοι και οι πλθρεξοφςιοι δικθγόροι τουσ
ι μόνον οι τελευταίοι, εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ειδικό πλθρεξοφςιο. Η
πλθρεξουςιότθτα πρζπει να ζχει δοκεί ςτον τελευταίο μινα πριν από τθν υπογραφι τθσ
πράξθσ. Όταν θ βεβαίωςθ αφορά ςτθν επιμζλεια, επικοινωνία και διατροφι των
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ανιλικων τζκνων, θ πράξθ αποτελεί εκτελεςτό τίτλο, εφόςον ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθ
ςυμφωνία οι ρυκμίςεισ των άρκρων 950 και 951 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.
Μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ κατά τα ανωτζρω επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ, με νζα ςυμφωνία
και με τθν ίδια διαδικαςία μπορεί να ρυκμίηεται θ επιμζλεια των τζκνων, θ επικοινωνία
με αυτά κακϊσ και θ διατροφι αυτϊν για περαιτζρω χρονικό διάςτθμα.
5. Η λφςθ του γάμου επζρχεται από τθν κατάκεςθ αντιγράφου του ςυμβολαιογραφικοφ
εγγράφου που περιζχει τθ ςυμφωνία ςτον λθξίαρχο όπου ζχει καταχωριςτεί και θ
ςφςταςι του.».

Άρκρο 23
Σροποποίθςθ άρκρου 686 Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ

Η παρ. 6 του άρκρου 686 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ αυτι
αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 1 άρκρο πζμπτο παρ. 2 του ν. 4335/2015 (Αϋ 87)
αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Στθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων ςτο μονομελζσ πρωτοδικείο ι ςτο
ειρθνοδικείο θ πρόςκετθ παρζμβαςθ και θ ανταίτθςθ μπορεί να αςκθκεί και
προφορικά.».

Άρκρο 24
Νομοκεςία περί αλλοδαπϊν
1. Αιτιςεισ ακφρωςθσ και αιτιςεισ αναςτολισ που αςκικθκαν μζχρι 31.12.2014 και
αφοροφν ακυρωτικζσ διαφορζσ υπαγόμενεσ ςτθν αρμοδιότθτα του τριμελοφσ
διοικθτικοφ πρωτοδικείου, οι οποίεσ δθμιουργικθκαν από τθν προςβολι ατομικϊν
διοικθτικϊν πράξεων που εκδόκθκαν κατ’ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί αλλοδαπϊν
(άρκρο 15 του ν. 3068/2002, Αϋ 274), απορρίπτονται με ςυνοπτικι απόφαςθ ωσ
προδιλωσ απαράδεκτεσ, εφόςον ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία τθσ επόμενθσ παραγράφου, εφαρμοηομζνθσ αναλόγωσ τθσ διάταξθσ του
άρκρου 34 Α του π.δ. 18/1989.
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2. Η Γραμματεία του Δικαςτθρίου όπου κατατζκθκε το ζνδικο βοικθμα οφείλει εντόσ
(2) δφο μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου να ενθμερϊςει τον αλλοδαπό
διάδικο ι τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο που υπογράφει το ζνδικο βοικθμα, με κάκε
πρόςφορο μζςο, ιδίωσ: α) τθλεφωνικϊσ ι β) με ταχυδρομικι επιςτολι ι γ) με μινυμα
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ι δ) με τθλεομοιοτυπία, για τθν ενεργοποίθςθ των
διατάξεων του παρόντοσ άρκρου. H ςχετικι ενζργεια τθσ γραμματείασ ςθμειϊνεται επί
του φακζλου τθσ δικογραφίασ. Οι πλθρεξοφςιοι που υπογράφουν τα ζνδικα βοθκιματα
τθσ παραγράφου 1 οφείλουν μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ λιξθ τθσ ανωτζρω
προκεςμίασ των δφο (2) μθνϊν να κατακζςουν ςτθ γραμματεία του αρμόδιου
δικαςτθρίου εξουςιοδότθςθ του αλλοδαποφ διαδίκου, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ του, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι επικυμεί τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ. Η
παραπάνω διλωςθ μπορεί να γίνει και με αυτοπρόςωπθ παράςταςθ του διαδίκου ςτθ
γραμματεία του δικαςτθρίου. Μετά τθ λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ παραδίδονται οι
δικογραφίεσ για τισ οποίεσ δεν ζχει προςκομιςκεί θ ςχετικι διλωςθ ςτον πρόεδρο του
Δικαςτθρίου ι ςτον οριηόμενο από αυτόν δικαςτι για επεξεργαςία ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου. Για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, από τθν επομζνθ τθσ
λιξθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, ο υπογράφων το δικόγραφο δικθγόροσ ι άλλοσ
οριηόμενοσ από τον αλλοδαπό διάδικο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ, δφναται με αίτθςθ που
απευκφνεται ςτον πρόεδρο που διευκφνει το δικαςτιριο ι ςτον οριηόμενο από αυτόν
δικαςτι να ηθτιςει τθν ειςαγωγι τθσ υπόκεςθσ για ςυηιτθςθ, επικαλοφμενοσ λόγουσ
ανϊτερθσ βίασ ι ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ που ςυνζτρεχαν ςτο πρόςωπο του δικθγόρου
ι του αλλοδαποφ διαδίκου και εμπόδιςαν τθν εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ
εξουςιοδότθςθσ. Ο αρμόδιοσ πρόεδροσ εξετάηει τθν αίτθςθ και εκδίδει πράξθ αποδοχισ
ι απόρριψθσ αυτισ, θ οποία πρζπει να είναι ειδικά αιτιολογθμζνθ. Η αίτθςθ
υποβάλλεται μία φορά.
3. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν εφαρμόηονται ςε υποκζςεισ των οποίων θ
αρχικι ι μετά από αναβολι δικάςιμοσ ζχει οριςκεί εντόσ τθσ οριηόμενθσ ςτθν
παράγραφο 2 εξάμθνθσ προκεςμίασ.

Άρκρο 25
Σροποποίθςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ
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1. Προςτίκεται περίπτ. δϋ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 103 του Κϊδικα Διοικθτικισ
Δικονομίασ ωσ εξισ:
«δ) θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ ζρχεται ςε αντίκεςθ με απόφαςθ ανωτζρου
δικαςτθρίου που επιλφει αμετακλιτωσ υπόκεςθ του ιδίου φορολογικοφ αντικειμζνου
εκ τθσ αυτισ κλθρονομίασ, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν ίδια νομικι και πραγματικι βάςθ
ακόμθ και για διαφορετικό διάδικο».
2. Η περίπτ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 104 του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ
αντικακίςταται ωσ εξισ:
«ςτισ περ. αϋ, γϋ και δϋ τθσ παρ. 1 του προθγοφμενου άρκρου, αφότου καταςτεί
αμετάκλθτθ θ ςχετικι δικαςτικι απόφαςθ, ενϊ»
3. Η αίτθςθ για τθν ανακεϊρθςθ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ που εκδόκθκε ςε
προγενζςτερο χρόνο μπορεί να κατατεκεί το αργότερο εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από
τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου.
4. Οι παρ. 3 και 4 του άρκρου 110 του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ
αντικακίςτανται ωσ εξισ:
«3. Ωσ προσ τθν ανωτζρω διαδικαςία εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ που
ρυκμίηουν τθν εκδίκαςθ του ενδίκου βοθκιματοσ ι μζςου, το οποίο προκάλεςε τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ.
4. Η διαδικαςία τθσ αυτεπάγγελτθσ διόρκωςθσ δεν υπόκειται ςε προκεςμία και κινείται
με πράξθ του προζδρου του ςυμβουλίου διεφκυνςθσ ι του δικαςτι που διευκφνει το
δικαςτιριο ι του ειςθγθτι δικαςτι, με τθν οποία προςδιορίηονται τα λάκθ και
ειςάγεται ςε ςυμβοφλιο εφαρμοηομζνθσ αναλόγωσ τθσ διάταξθσ του άρκρου 126 Α του
Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ.».
5. τθν παρ. 3 του άρκρου 126 του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ προςτίκεται
δεφτερο εδάφιο ωσ εξισ:
«Μαηί με τα ζνδικα βοθκιματα ι μζςα κατατίκεται και αντίγραφο τθσ προςβαλλόμενθσ
ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ι τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ζχουν κοινοποιθκεί.».
6. Η παρ. 1 του άρκρου 139Α του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ
εξισ:
«1. Αν υπάρχουν τυπικζσ παραλείψεισ, ο πρόεδροσ του πολυμελοφσ δικαςτθρίου ι ο
ειςθγθτισ ι ο δικαςτισ του μονομελοφσ δικαςτθρίου καλεί, και μετά τθ ςυηιτθςθ, τον
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πλθρεξοφςιο δικθγόρο ςτον οποίο ζχει χορθγθκεί ςχετικι πλθρεξουςιότθτα, ςε κάκε
περίπτωςθ, είτε αυτόσ ζχει παραςτακεί αυτοπροςϊπωσ ι με διλωςθ είτε δεν ζχει
παραςτακεί, ι τον διάδικο, ςτθν περίπτωςθ που ο τελευταίοσ παρίςταται
αυτοπροςϊπωσ, να τισ καλφψει, τάςςοντασ εφλογθ κατά τθν κρίςθ του προκεςμία. Τα
ςτοιχεία που προςκομίηονται για τθν κάλυψθ των τυπικϊν παραλείψεων επιτρζπεται
να είναι και μεταγενζςτερα τθσ ςυηιτθςθσ.».
7. τθν παρ. 2 ςτο άρκρο 142 του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ, όπωσ αυτι
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 25 του ν. 4446/2016 (Αϋ 240), προςτίκεται δεφτερο
εδάφιο ωσ εξισ:
«Ωσ προσ τθν απόφαςθ αυτι μποροφν να τφχουν ανάλογθσ εφαρμογισ οι διατάξεισ τθσ
παρ. 6 του άρκρου 189 και τθσ παρ. 3 του άρκρου 193.».

Άρκρο 26
Σροποποίθςθ π.δ. 18/1989
το άρκρο 33 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8) προςτίκεται παρ. 6 ωσ εξισ:
«6. Οι διάδικοι μποροφν να ςυμφωνιςουν ότι δεν κα εμφανιςκοφν ςτο ακροατιριο,
αλλά κα παραςτοφν με κοινι διλωςθ που υπογράφεται από τουσ πλθρεξοφςιουσ
δικθγόρουσ τουσ. Τζτοια διλωςθ μπορεί να γίνει και από ζναν ι οριςμζνουσ μόνο
πλθρεξοφςιουσ. Η διλωςθ αυτι παραδίδεται από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο ι, ςε
περίπτωςθ κοινισ διλωςθσ, από ζναν τουλάχιςτον πλθρεξοφςιο δικθγόρο, ςτον
αρμόδιο γραμματζα, το αργότερο ζωσ τθν παραμονι τθσ δικαςίμου. Σε περίπτωςθ
αναβολισ τθσ ςυηιτθςθσ φςτερα από αίτθςθ διαδίκου, δεν κλθτεφεται κατά τθ νζα
δικάςιμο ο διάδικοσ ι οι διάδικοι που υπζβαλαν διλωςθ.».

Άρκρο 27
Σροποποίθςθ άρκρου 358 Ποινικοφ Κϊδικα
Σο άρκρο 358 του Ποινικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ:
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«Παραβίαςθ τθσ υποχρζωςθσ για διατροφι και τθσ ςυμφωνίασ για επικοινωνία
1. Όποιοσ κακόβουλα παραβιάηει τθν υποχρζωςθ διατροφισ που του τθν ζχει επιβάλει
ο νόμοσ και ζχει αναγνωρίςει, ζςτω και προςωρινά, το δικαςτιριο ι προκφπτει από
ςυμφωνία που ζχει επικυρϊςει ο ςυμβολαιογράφοσ κατά το άρκρο 1441 του Αςτικοφ
Κϊδικα, με τρόπο τζτοιο ϊςτε ο δικαιοφχοσ να υποςτεί ςτεριςεισ ι να αναγκαςτεί να
δεχτεί βοικεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρι ενόσ ζτουσ.
2. Όποιοσ με πρόκεςθ δεν ςυμμορφϊνεται ςε ςυμφωνία που επικυρϊκθκε από
ςυμβολαιογράφο κατά το άρκρο 1441 του Αςτικοφ Κϊδικα και αφορά τθν επικοινωνία
των ανιλικων τζκνων τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι μθνϊν αν θ πράξθ δεν
τιμωρείται βαρφτερα με άλλθ διάταξθ.».

Άρκρο 28
Σροποποίθςθ ν. 4139/2013
Η παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 4139/2013 (Αϋ 74) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«3. Στισ παραπάνω ουςίεσ δεν περιλαμβάνονται τα ακατζργαςτα ςυγκομιηόμενα
προϊόντα που προκφπτουν από τθν καλλιζργεια ποικιλιϊν κάνναβθσ του είδουσ
Cannabis Sativa L χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε τετραχδροκανναβινόλθ (THC) μζχρι 0,2%,
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων αναπροςαρμόηεται το ανωτζρω όριο,
ορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ καλλιζργειασ των ποικιλιϊν κάνναβθσ του είδουσ
Cannabis Sativa L, οι ζλεγχοι τιρθςθσ των όρων και προχποκζςεων και κάκε άλλθ
ςχετικι λεπτομζρεια.
Στισ περιπτϊςεισ όπου, κατά τον ζλεγχο τθσ ςυγκομιδισ εγκεκριμζνου καλλιεργθτι
βιομθχανικισ κάνναβθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ περιεκτικότθτα τθσ καλλιζργειασ ςε
τετραχδροκανναβινόλθ (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν εκτείνεται πζραν
του ορίου του 0,8%, ποινικι δίωξθ αςκείται μόνο φςτερα από αίτθςθ του Προϊςταμζνου
τθσ Αρχισ που διεξιγαγε τον ζλεγχο προσ τον κατά τόπον αρμόδιο Ειςαγγελζα
Πρωτοδικϊν. Στθν αίτθςθ πρζπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριςτατωμζνα ότι α) θ
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υπζρβαςθ του νόμιμου ορίου ςε τετραχδροκανναβινόλθ δεν οφείλεται ςτισ ειδικζσ
περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ι άλλουσ παράγοντεσ που ιταν άγνωςτοι ςτον παραγωγό
και β) ότι θ ςυγκομιδι είναι πρόςφορθ να οδθγιςει ςτθν παραγωγι ουςίασ που
προκαλεί ψυχικι ι ςωματικι εξάρτθςθ. Πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, καλείται ο
ελεγχόμενοσ προσ ακρόαςθ και παροχι εξθγιςεων. Η κλιςθ κοινοποιείται ςτον
ελεγχόμενο τουλάχιςτον πζντε θμζρεσ πριν τθν θμζρα τθσ ακρόαςθσ.».

Άρκρο 29
Σροποποίθςθ ν. 4039/2012
το άρκρο 20 του ν. 4039/2012 (Αϋ 15) προςτίκεται παρ. 7 ωσ εξισ:
«7. Στισ περιπτϊςεισ εγκλθμάτων του παρόντοσ νόμου, ωσ πολιτικϊσ ενάγων μπορεί να
παρίςταται αυτοτελϊσ και κάκε φιλοηωικό ςωματείο που δραςτθριοποιείται ςε τοπικό
ι εκνικό επίπεδο, ανεξάρτθτα αν ζχει υποςτεί περιουςιακι ηθμία, προσ υποςτιριξθ τθσ
κατθγορίασ και μόνο. Η ςχετικι διλωςθ μπορεί να γίνει τόςο κατά τθν προδικαςία όςο
και ςτο ακροατιριο, ςφμφωνα με το άρκρο 84 Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ.».

Άρκρο 30
Σροποποίθςθ άρκρων Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ
1. το άρκρο 42 του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (ν. 2696/1999, Αϋ 57), όπωσ ιςχφει,
προςτίκεται παρ. 12 ωσ εξισ:
«12. Στον οδθγό οχιματοσ (ι κάκε μεταφορικοφ μζςου) που προκάλεςε κανατθφόρο
ατφχθμα, ο οποίοσ οδθγοφςε υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ και θ ςυγκζντρωςθ
οινοπνεφματοσ ςτο αίμα του είναι άνω του 0,50 g/l αφαιρείται επί τόπου θ άδεια
ικανότθτασ οδθγοφ για διάςτθμα πζντε (5) ετϊν. Κατά τθσ παραπάνω απόφαςθσ τθσ
αςτυνομικισ αρχισ, ο οδθγόσ δφναται να προςφφγει ενϊπιον του κατά τόπο αρμοδίου
ειςαγγελζα πλθμμελειοδικϊν για τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ αφαίρεςθσ ι τθ μείωςθ του
χρόνου αφαίρεςθσ. Μετά τθν ειςαγωγι τθσ υπόκεςθσ ςτο ακροατιριο του αρμοδίου
δικαςτθρίου, θ προςφυγι του προθγουμζνου εδαφίου απευκφνεται μόνο προσ το
δικαςτιριο το οποίο μπορεί να ςυνεδριάςει και πριν από τθν εκδίκαςθ τθσ κφριασ
ποινικισ υπόκεςθσ κατά τθν αυτόφωρθ διαδικαςία. Σε κάκε περίπτωςθ, το ποινικό
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δικαςτιριο κατά τθν κρίςθ του, ςυνεκτιμϊντασ τισ ςυνκικεσ τζλεςθσ τθσ πράξθσ και
τθν προςωπικότθτα του δράςτθ, μπορεί να επιμθκφνει τθν αφαίρεςθ τθσ άδειασ
οδιγθςθσ για χρονικό διάςτθμα ζωσ πζντε (5) επιπλζον ζτθ. Αν ο ίδιοσ οδθγόσ μετά
τθν παρζλευςθ τθσ πενταετίασ ι του χρόνου που ορίςει το ποινικό δικαςτιριο
καταλθφκεί να οδθγεί και πάλι υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ αφαιρείται επί τόπου
και δια βίου θ άδεια ικανότθτασ οδθγοφ.».
2. Η παρ. 4 του άρκρου 43 του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (ν. 2696/1999, Αϋ 57),
όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:
«4. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 περίπτωςθ αϋ και βϋ,
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν. Αν από τθ ςυμπεριφορά του ο
πακϊν περιιλκε ςε κίνδυνο ηωισ ι επιλκε κάνατοσ ι ςωματικι βλάβθ αυτοφ, ο
υπαίτιοσ τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ, εφόςον θ πράξθ δεν
τιμωρείται βαρφτερα με άλλθ διάταξθ ςτισ δφο πιο πάνω περιπτϊςεισ, και με αφαίρεςθ
τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) ζωσ δϊδεκα (12) μθνϊν, θ
οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο.».

Άρκρο 31
Σροποποίθςθ ν. 2121/1993
Η παρ. 4 του άρκρου 66 του ν. 2121/1993 (Αϋ 25) καταργείται.

Άρκρο 32
Σροποποιιςεισ Κϊδικα υμβολαιογράφων
1. Η παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 2830/2000 (Αϋ 96) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«4. Ο αναπλθρωτισ του ςυμβολαιογράφου δικαιοφται μζχρι το ιμιςυ των δικαιωμάτων
και αποδίδει το υπόλοιπο ςτον αναπλθροφμενο. Δφναται όμωσ ο αναπλθρωτισ
ςυμβολαιογράφοσ να μθν λάβει αμοιβι. Κατ’ εξαίρεςθ αν θ αναπλιρωςθ γίνεται λόγω
κωλφματοσ του άρκρου 7 και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ δικαιοπραξία αφορά τον
αναπλθροφμενο ι ςφηυγό του ι ςυγγενι του μζχρι και τον δεφτερο (βϋ) βακμό εξ
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μπορεί να μθν λάβει αμοιβι οφτε ο αναπλθροφμενοσ οφτε ο
αναπλθρωτισ.».
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2. H περίπτ. ηϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 107 του ν. 2830/2000 (Αϋ 96) αντικακίςταται ωσ
εξισ:
«η) Να αςκεί ζλεγχο με τα ίδια τα μζλθ του, τουσ εν ενεργεία ι ςυνταξιοφχουσ
υπαλλιλουσ του Συλλόγου, ι τουσ εν ενεργεία ι ςυνταξιοφχουσ ςυμβολαιογράφουσ,
για τθν ακριβι τιρθςθ των υποχρεϊςεων των μελϊν για κρατικά ςυμβόλαια, να
κακορίηει τθν θμεριςια αποηθμίωςθ των αςκοφντων τον ζλεγχο αυτό και να κακορίηει
τον χρόνο λειτουργίασ των ςυμβολαιογράφων εντόσ του πλαιςίου των υπουργικϊν
αποφάςεων και».

Άρκρο 33
Σροποποιιςεισ Κϊδικα Δικθγόρων
Μετά το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 61 του ν. 4194/2013 (Αϋ 208)
προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:
«Η υποχρζωςθ προκαταβολισ τθσ παράςταςθσ κατά τθ ςυηιτθςθ κάκε είδουσ ενδίκων
βοθκθμάτων ι μζςων κεωρείται τυπικι παράλειψθ θ οποία δφναται να καλυφκεί μετά
τθ ςυηιτθςθ και πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ του
πλθρεξοφςιου δικθγόρου από τo δικαςτιριο.».

Άρκρο 34
Σροποποιιςεισ Κϊδικα Οργανιςμοφ Δικαςτθρίων και Κατάςταςθσ Δικαςτικϊν
Λειτουργϊν

1. Η παρ. 5Α του άρκρου 4 του ν. 1756/1988 (Αϋ 35), θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο
41 του ν. 4264/2014 (Αϋ 118), καταργείται από 16 επτεμβρίου 2017.
2. Η παρ. 1 του ςτοιχείου «Β. Κλιρωςθ των ςυνκζςεων» του άρκρου 17 του ν.
1756/1988 (Αϋ 35), όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 35 του ν. 4274/2014 (Αϋ
147), αντικακίςταται εκ νζου ωσ εξισ:
«Σε όςα Πρωτοδικεία και Εφετεία κακϊσ και ςτισ αντίςτοιχεσ ειςαγγελίεσ, προβλζπεται
οργανικόσ αρικμόσ δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον δικαςτϊν, οι ςυνκζςεισ των ποινικϊν
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δικαςτθρίων καταρτίηονται με κλιρωςθ. Στα Εφετεία Ακθνϊν, Πειραιϊσ και
Θεςςαλονίκθσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ επιτάχυνςθ τθσ ποινικισ δίκθσ ορίηονται
από τθν Ολομζλεια των Δικαςτθρίων αυτϊν, δικαςτζσ που κα προεδρεφουν
αποκλειςτικά ςτα ποινικά δικαςτιρια. Στο Εφετείο Ακθνϊν οι πιο πάνω δικαςτζσ
ορίηονται για μια τριετία με δυνατότθτα ανανζωςθσ τθσ κθτείασ τουσ για ζνα (1) ακόμα
ζτοσ. Η Ολομζλεια μπορεί να ανανεϊςει τθ κθτεία των δικαςτϊν για ζνα (1) επιπλζον
ζτοσ εφϋ όςον υπάρχει προσ τοφτο ςυναίνεςθ των τελευταίων. Για τθν κάλυψθ των
κενϊν που δθμιουργοφνται ςτουσ δικαςτζσ που κα προεδρεφουν αποκλειςτικά ςτα
ποινικά δικαςτιρια από οποιεςδιποτε υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, θ Ολομζλεια του
Εφετείου Ακθνϊν μπορεί οποτεδιποτε να τροποποιεί και ςυμπλθρϊνει τισ ωσ άνω
αποφάςεισ τθσ. Στα Εφετεία Πειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ οι δικαςτζσ που κα
προεδρεφουν αποκλειςτικά ςτα ποινικά δικαςτιρια ορίηονται από τθν Ολομζλεια για
μια διετία με δυνατότθτα παράταςθσ τθσ κθτείασ τουσ για δφο ακόμα ζτθ. Στουσ
πίνακεσ που καταρτίηονται από τθν Ολομζλεια περιλαμβάνεται ο ανάλογοσ με τισ
ανάγκεσ του δικαςτθρίου αρικμόσ δικαςτϊν, μεταξφ των οποίων γίνεται θ κλιρωςθ των
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν κατά τισ επόμενεσ παραγράφουσ.».
3. Οι παρ. 9, 10, 11 και 12 του ςτοιχείου «Β. Κλιρωςθ των ςυνκζςεων» του άρκρου
17 του ν. 1756/1988 (Aϋ 35), όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 35 του ν.
4274/2014 (Αϋ 147), αναρικμοφνται ςε 8, 9, 10 και 11 αντίςτοιχα.
4. Μετά τθν παρ. 11 του ςτοιχείου «Β. Κλιρωςθ των ςυνκζςεων» του άρκρου 17 του
ν. 1756/1988 (Aϋ 35) προςτίκεται νζα παρ. 12 ωσ εξισ:
«12. α. Στο Εφετείο Ακθνϊν λειτουργεί Τμιμα Βουλευμάτων για τθ ςυγκρότθςθ του
οποίου ορίηεται από τθν Ολομζλεια του Εφετείου Ακθνϊν ο αρικμόσ των δικαςτϊν που
είναι αναγκαίοι προσ τοφτο. Οι δικαςτζσ (Πρόεδροι Εφετϊν και Εφζτεσ), που μετζχουν
ςτο Τμιμα Βουλευμάτων με ιςάρικμουσ αναπλθρωματικοφσ, ορίηονται για δφο
δικαςτικά ζτθ με κλιρωςθ μεταξφ των Προζδρων Εφετϊν που ζχουν οριςτεί για να
προεδρεφουν αποκλειςτικά ςτα Ποινικά δικαςτιρια και όλων των Εφετϊν που
υπθρετοφν ςτο Δικαςτιριο αυτό. Σε περίπτωςθ κλιρωςθσ των δικαςτϊν για μια διετία
αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθν κλιρωςθ για τα επόμενα δφο (2) δικαςτικά ζτθ. Η
κλιρωςθ γίνεται από το Αϋ Τριμελζσ Εφετείο κατά τθν τελευταία δικάςιμο του Ιουνίου
ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ και με δφο κλθρωτίδεσ. Εάν δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι
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υπθρεςιακζσ μεταβολζσ κατά το άρκρο 50 του ν. 1756/1988, θ κλιρωςθ μπορεί να
διενεργθκεί το αργότερο μζχρι 15 Ιουλίου. Για τθν κλιρωςθ χρθςιμοποιοφνται ωσ
κλιροι ςφαιρίδια αδιαφανι. Αμζςωσ πριν από τθ διενζργεια τθσ κλιρωςθσ το ωσ άνω
δικαςτιριο ςυνζρχεται ςε ςυμβοφλιο προκειμζνου να τοποκετθκοφν τα ςφαιρίδια,
αφοφ προθγουμζνωσ επιδειχτοφν ςε όλα τα μζλθ του Συμβουλίου, τα ονόματα όλων
των Προζδρων Εφετϊν και των Εφετϊν. Στθ ςυνζχεια, τοποκετοφνται τα ςφαιρίδια ςε
χωριςτζσ κλθρωτίδεσ για τουσ Προζδρουσ Εφετϊν και Εφζτεσ. Κατά τθ δθμόςια
ςυνεδρίαςθ ο πρόεδροσ εξάγει από τθν πρϊτθ κλθρωτίδα, που περιζχει τα ςφαιρίδια
με τα ονόματα όλων των Προζδρων Εφετϊν, τον οριςκζντα από τθν Ολομζλεια αρικμό
προζδρων εφετϊν, μετά των αναπλθρωματικϊν τουσ. Ακολοφκωσ, εξάγει από τθ
δεφτερθ κλθρωτίδα, που περιζχει τα ςφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Εφετϊν,
αρικμό κλιρων ίςο προσ το διπλάςιο αρικμό των Εφετϊν που πρόκειται να
υπθρετιςουν ςτο Τμιμα Βουλευμάτων. Από τουσ κλθρωκζντεσ οι πρϊτοι κατά ςειρά
τθσ κλιρωςθσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του θμίςεοσ του όλου αρικμοφ αποτελοφν τα
τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπλθρωματικά μζλθ του Τμιματοσ. Για τα δφο ςτάδια τθσ
κλιρωςθσ ςυντάςςονται πρόχειρα πρακτικά, ςε δφο όμοια πρωτότυπα, τα οποία
υπογράφονται ςτθν ζδρα. Το ζνα από αυτά αναρτάται αμζςωσ ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων του δικαςτθρίου. Τα αναπλθρωματικά μζλθ αναπλθρϊνουν κατά τθ
ςειρά κλιρωςθσ τουσ τα τακτικά, όταν ελλείπουν, απουςιάηουν ι κωλφονται.
β. Η κθτεία των μελϊν του Τμιματοσ Βουλευμάτων αρχίηει ςτισ 16 Σεπτεμβρίου του
ζτουσ τθσ κλιρωςθσ και είναι διετισ.».
5. Η περίπτ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 28 του ν. 1756/1988 (Αϋ 35) αντικακίςταται ωσ
εξισ:
«γ. τρεισ κζςεισ αντεπιτρόπων.».
6. Η παρ. 4 του άρκρου 40 του ν. 1756/1988 (Αϋ 35) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Επιτρζπεται θ απομάκρυνςθ του δικαςτικοφ λειτουργοφ από τθν ζδρα του κατά τισ
θμζρεσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει υπθρεςιακι απαςχόλθςθ, όπωσ αυτι κακορίηεται από τισ
κείμενεσ διατάξεισ, τουσ κανονιςμοφσ εςωτερικισ υπθρεςίασ, τισ πράξεισ των οργάνων
που διευκφνουν τα δικαςτιρια και τισ ειςαγγελίεσ και τισ γενικζσ οδθγίεσ που
εκδίδονται από τα όργανα των περίπτ. β, γ και δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 του
παρόντοσ.».
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7. Η παρ. 4 του άρκρου 80 του ν. 1756/1988 (Αϋ 35), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 101 του ν. 4055/2012 (Αϋ 51), αντικακίςταται εκ νζου ωσ εξισ:
«4. Δεν μποροφν να οριςκοφν τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ του Συμβουλίου
Επικεϊρθςθσ ι επικεωρθτζσ όςοι άςκθςαν κακικοντα ςτισ ίδιεσ κζςεισ κατά τα αμζςωσ
δφο προθγοφμενα χρόνια.».

Άρκρο 35
Επιμόρφωςθ δικαςτικϊν υπαλλιλων
Σο άρκρο 1 του π.δ. 37/1994 (Αϋ 30) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Επεκτείνεται ςτουσ δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ θ ιςχφσ των διατάξεων των άρκρων 34
και 35 του ν. 1943/1991.».

Άρκρο 36
Αφξθςθ οργανικϊν κζςεων δικαςτικϊν λειτουργϊν πολιτικισ και ποινικισ
δικαιοςφνθσ
Από 01.05.2017 οι οργανικζσ κζςεισ των δικαςτικϊν λειτουργϊν πολιτικισ και ποινικισ
δικαιοςφνθσ αυξάνονται ωσ ακολοφκωσ:
α) των Αντειςαγγελζων Αρείου Πάγου κατά δφο (2), οριηομζνου του ςυνολικοφ αρικμοφ
αυτϊν ςε είκοςι δφο (22),
β) των Ειςαγγελζων Εφετϊν κατά δφο (2), οριηομζνου του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν ςε
πενιντα (50) και
γ) των Αντειςαγγελζων Εφετϊν κατά δφο (2), οριηομζνου του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν
ςε εκατόν τριάντα επτά (137).

Άρκρο 37
Αφξθςθ οργανικϊν κζςεων Παρζδρων τΕ
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Από 30.06.2017 οι οργανικζσ κζςεισ των Παρζδρων του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ
αυξάνονται κατά δφο (2), οριηομζνου του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν ςε πενιντα οκτϊ
(58).

Άρκρο 38
Αφξθςθ οργανικϊν κζςεων δικαςτικϊν υπαλλιλων
Ο αρικμόσ των οργανικϊν κζςεων των δικαςτικϊν υπαλλιλων τθσ κατθγορίασ ΥΕ του
κλάδου Επιμελθτϊν Δικαςτθρίων τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Θεςςαλονίκθσ μειϊνεται κατά
δϊδεκα (12) και ο ςυνολικόσ αρικμόσ ορίηεται ςε ζξι (6). Οι δϊδεκα (12) οργανικζσ
κζςεισ μεταφζρονται ςτισ οργανικζσ κζςεισ δικαςτικϊν υπαλλιλων του κλάδου
Γραμματζων τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Θεςςαλονίκθσ, ο αρικμόσ των οποίων αυξάνεται
αντιςτοίχωσ και ορίηεται ςυνολικά ςε ςαράντα τζςςερισ (44).

Άρκρο 39
Σροποποίθςθ ν. 3689/2008 για τθν Εκνικι χολι Δικαςτικϊν Λειτουργϊν
Η περίπτ. α’ τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 του ν. 3689/2008 (Αϋ 164) αντικακίςταται ωσ
εξισ:
««4. α. Ο τελικόσ βακμόσ επιτυχίασ κάκε υποψθφίου προκφπτει από το άκροιςμα του
μζςου όρου τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ, με ποςοςτό αξιολόγθςθσ 85% και του μζςου όρου
τθσ προφορικισ δοκιμαςίασ, με ποςοςτό αξιολόγθςθσ 15%.»

Άρκρο 40
Αφξθςθ οργανικϊν κζςεων ςτθν Α.Δ.Α.Ε.
1. H παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3115/2003 (Αϋ 47), όπωσ τροποποιικθκε με τθν
παρ. 1 του άρκρου 19 του ν. 3472/2006 (Αϋ 135), αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε. ςυνιςτϊνται ςυνολικά πενιντα (50) κζςεισ, από τισ
οποίεσ οι είκοςι τζςςερισ (24) είναι κζςεισ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ, οι
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είκοςι τρεισ (23) κζςεισ τακτικοφ προςωπικοφ, οι δφο (2) κζςεισ δικθγόρων, που
ζχουν προαχκεί ςε παρϋ εφζταισ, με ζμμιςκθ εντολι και μία (1) κζςθ Νομικοφ
Συμβοφλου.».
2. Από τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3115/2003 (Αϋ 47), όπωσ τροποποιικθκε με
τθν παρ. 1 του άρκρου 19 του ν. 3472/2006 (Αϋ 135), διαγράφεται το τελευταίο
εδάφιο.
3. Οι περίπτ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 8 του ν. 3115/2003 (Αϋ 47), όπωσ
τροποποιικθκαν με τθν παρ. 1 του άρκρου 19 του ν. 3472/2006 (Αϋ 135),
αντικακίςταται ωσ εξισ:
«5. α. Οι κζςεισ του τακτικοφ προςωπικοφ κατανζμονται κατά κατθγορίεσ και κλάδουσ
ωσ εξισ:
Πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (ΠΕ): Κλάδοσ ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, κζςεισ
τζςςερισ (4), Κλάδοσ ΠΕ πλθροφορικισ, κζςθ μία (1)
Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ (ΤΕ): Κλάδοσ ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ, κζςεισ τζςςερισ
(4), Κλάδοσ ΤΕ Μθχανικϊν, κζςεισ πζντε (5), Κλάδοσ ΤΕ Πλθροφορικισ, κζςθ μία (1)
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΔΕ): Κλάδοσ ΔΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ, κζςεισ
τζςςερισ (4), Κλάδοσ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, κζςεισ δφο (2), Κλάδοσ ΔΕ Οδθγϊν,
κζςθ μία (1)
Υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (ΥΕ): Κλάδοσ ΥΕ Γενικϊν Κακθκόντων, κζςθ μία (1)
β. Οι κζςεισ του Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ κατανζμονται ωσ εξισ:
Δζκα επτά (17) κζςεισ διπλωματοφχων θλεκτρολόγων μθχανικϊν και μθχανικϊν Η/Υ ι
θλεκτρονικϊν

μθχανικϊν

ι

τθλεπικοινωνιακϊν

μθχανικϊν

ι

μθχανικϊν

πλθροφορικισ ι πλθροφορικισ ι φυςικϊν.
Δφο (2) κζςεισ πτυχιοφχων ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ι αναγνωριςμζνων
ιςότιμων ςχολϊν αλλοδαπισ, Διεκνϊν ι Ευρωπαϊκϊν ςπουδϊν ι Πολιτικϊν ι
Οικονομικϊν ςπουδϊν ι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και πζντε (5) κζςεισ
πτυχιοφχων νομικισ, οι οποίεσ ςυνεπάγονται τθν αναςτολι άςκθςθσ του δικθγορικοφ
λειτουργιματοσ.».
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Άρκρο 41
Αφξθςθ κζςεων επιςτθμονικοφ προςωπικοφ καταςτθμάτων κράτθςθσ
Οι κζςεισ προςωπικοφ των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτο π.δ.
101/2014 (Αϋ 168) και ςτο άρκρο 16 του ν. 4322/2015 (Αϋ 42), αυξάνονται ωσ εξισ:
1. Του κλάδου ΠΕ Ιατρϊν ειδικότθτασ Ψυχιάτρων κατά επτά (7) και ΠΕ Ιατρϊν ειδικότθτασ
Πακολόγων κατά δφο (2).
2. Του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιϊν κατά μία (1).
3. Του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά δφο (2).
4. Του κλάδου ΠΕ Νοςθλευτικισ κατά δφο (2).
5. Του κλάδου ΤΕ Υγείασ Πρόνοιασ ειδικότθτασ Νοςθλευτικισ κατά δζκα (10).
6. Του κλάδου ΤΕ Εργοκεραπείασ κατά δφο (2).
7. Του κλάδου ΔΕ Βοθκϊν Νοςθλευτικισ κατά οκτϊ (8).
8. Του κλάδου ΥΕ Βοθκθτικοφ Υγειονομικοφ Προςωπικοφ κατά ζξι (6).
9. Του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων κατά επτά (7).
10. Του κλάδου ΠΕ Γεωπονίασ κατά πζντε (5).
11. Του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίασ-Γεωπονίασ κατά ζξι (6).
12. Του κλάδου ΤΕ Βρεφονθπιοκόμων κατά μία (1).

Άρκρο 42
Θζματα εξωτερικισ φρουράσ καταςτθμάτων κράτθςθσ
1. Οι προκεςμίεσ που παρατάκθκαν με το άρκρο 89 του ν. 4139/2013 (Αϋ 74) και με τθν με
αρικμό 72831/9-10-2014 (Βϋ 3242) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν,
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Προςταςίασ του Πολίτθ,
παρατείνονται από τθ λιξθ τουσ για ακόμθ δφο (2) ζτθ. Με απόφαςθ των παραπάνω
Υπουργϊν οι προκεςμίεσ του προθγοφμενου εδαφίου μποροφν να παρατακοφν μζχρι δφο
(2) ακόμθ ζτθ.
2. Η παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 3938/2011 (Αϋ 226) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Χερςαία, πλωτά και εναζρια μεταφορικά μζςα που ζχουν καταςχεκεί οποτεδιποτε από
αςτυνομικζσ ι λιμενικζσ αρχζσ ωσ αντικείμενα λακρεμπορίασ, ωσ μζςα μεταφοράσ
ναρκωτικϊν ουςιϊν, λακρεμπορευμάτων ι παράνομων μεταναςτϊν ι ωσ μζςα
παράνομθσ διακίνθςθσ όπλων ι αρχαιοτιτων, μπορεί να διατίκενται ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ
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Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ που ενιργθςαν
τθν κατάςχεςθ ι ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ του ίδιου Σϊματοσ, ι ςτισ υπθρεςίεσ των
Καταςτθμάτων Κράτθςθσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων για κάλυψθ των αναγκϊν τουσ, εφόςον παρζλκουν τρεισ (3) μινεσ από τθν
θμερομθνία κατάςχεςισ τουσ και ςτο διάςτθμα αυτό δεν ζχει εκδοκεί ι δεν ζχει καταςτεί
αμετάκλθτο βοφλευμα ι απόφαςθ του αρμόδιου δικαςτθρίου για τθν άρςθ τθσ
κατάςχεςθσ και τθν απόδοςθ των μζςων αυτϊν ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ. Για τθ διάκεςθ των
ωσ άνω μζςων εκδίδεται αντίςτοιχα απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και
Προςταςίασ του Πολίτθ ι του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου, ι του Υπουργοφ
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων φςτερα από πρόταςθ του
Αρχθγοφ του Σϊματοσ ςτο οποίο ανικει θ υπθρεςία που προζβθ ςτθν κατάςχεςθ, ι του
Γενικοφ Γραμματζα Αντεγκλθματικισ και Σωφρονιςτικισ Πολιτικισ του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά περίπτωςθ.».

Άρκρο 43
Σροποποίθςθ άρκρου 93 ν. 4129/2013
Ο τίτλοσ και θ παρ. 1 του άρκρου 93 του ν. 4129/2013 (Αϋ 52) τροποποιοφνται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 93
Παραγραφι αξίωςθσ για αναπλιρωςθ ελλείμματοσ
Καταςτροφι δικαιολογθτικϊν και λοιπϊν εγγράφων – Διαδικαςία
α. Η αξίωςθ του δικαιοφχου να απαιτιςει τθν αναπλιρωςθ του διαχειριςτικοφ
ελλείμματοσ με τθν ζκδοςθ καταλογιςτικισ πράξθσ εισ βάροσ του υποχρζου
παραγράφεται μετά τθν πάροδο 10 ετϊν από τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του
οποίου δθμιουργικθκε το ζλλειμμα. Αν το διαχειριςτικό ζλλειμμα προιλκε από
αξιόποινθ πράξθ για τθν οποία ζχει αςκθκεί ποινικι δίωξθ μζχρι τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ νόμου, θ παραγραφι του προθγοφμενου εδαφίου αναςτζλλεται μζχρι τθν
ζκδοςθ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ του ποινικοφ δικαςτθρίου επί τθσ αςκθκείςασ ποινικισ
δίωξθσ.
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β. Τα δικαιολογθτικά ενταλμάτων πλθρωμισ και κάκε διαχείριςθσ φυλάςςονται για
χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν, το οποίο, εφόςον εντόσ του χρόνου αυτοφ ζχουν ςυνταχκεί
Φφλλα Μεταβολϊν

και Ελλείψεων

και εκκρεμεί διαδικαςία

καταλογιςμοφ,

παρατείνεται μζχρι τθν ζκδοςθ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ για τθ δθμοςιονομικι
διαφορά.

Άρκρο 44
Ειδικόσ λογαριαςμόσ «Κεφάλαια Εργαςίασ Κρατουμζνων»
Από τθ διάταξθ του εδαφίου βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 24 του ν. 4270/2014 (Αϋ 143)
εξαιρείται ο ειδικόσ λογαριαςμόσ με τίτλο «Κεφάλαια Εργαςίασ Κρατουμζνων» του
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων που ιδρφκθκε με
τον ν. 5793/1933 (Α’ 280) και λειτουργεί ςφμφωνα με το ν.δ. 28-30/9/1935 (Αϋ 433) και
τθ με αρικ. οικ. 2/83143/Α0024/13-11-2008 (Βϋ 2444) απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομίασ και Οικονομικϊν.

Άρκρο 45
Ζναρξθ ιςχφοσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.
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